
Príloha č. 1 – 1. sz. melléklet 
 

 

Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu 

Becsületbeli nyilatkozat a városi bérlakás igényletének kérelméhez 
 

 

 

Podpísaný/á (alulírott személy) .............................................. nar. (születés ideje) ............................... 
 

Trvale bytom (állandó lakhely) ............................................................................................................... 
 

čestne prehlasujem, že (becsületemre hivatkozva kijelentem): 
 

1. V minulosti som nebol/-a nájomcom mestského alebo družstevného bytu, ktorý som znehodnotil, 

hrubým spôsobom som neporušoval domový poriadok, nebol mi vypovedaný nájom bytu podľa § 

711 ods. 1, písm. c, d, g, Občianskeho zákonníka a neostal som dlžníkom v predchádzajúcom 

nájme, ani mi nebola odpustená čiastočne alebo úplne pohľadávka mesta za prenájom a služby 

spojené s prenájmom bytu. 

A múltban nem voltam olyan bérlakás vagy szövetkezeti lakás bérlője, amit leéltem, nem sértettem 
meg a házirendet, nem kaptam felmondást a Polgári Törvénykönyv 711 § 1. bek. c., d., g. pontok 
szerint, nem hagytam magam után tartozást az előző bérleménynél, és nem volt részben, sem 
egészében elengedve bérleti tartozásom, sem a bérlettel kapcsolatos szolgáltatások által keletkezett 
tartozás. 

2. Ku dňu podania žiadosti nevlastním na území mesta byt alebo rodinný dom alebo spoluvlastnícky 

podiel na byte alebo rodinnom dome vo väčšom podiele ako 49% a nemám pridelený mestský alebo 

družstevný nájomný byt na dobu neurčitú. 

A kérvény aláírásának napján nincs a város területén teljes tulajdonomban, sem nagyobb mint 
49%-os tulajrészben lakás vagy családi ház, és nincs kirendelve városi vagy szövetkezeti bérlakás 
határozatlan időtartamra. 

3. Pri podaní žiadosti, voči mestu Hurbanovo a ani voči organizáciám založeným/zriadeným mestom, 

nemám žiadne finančné záväzky po lehote splatnosti, prípadne iné nesplnené záväzky. 

A kérelmem leadásának idején nincs sem a várossal, sem a város által üzemeltetett szervezetekkel 
szemben tartozásom, sem elkötelezettségem. 

4. V minulosti som nenadobudol byt v meste Hurbanovo do osobného vlastníctva podľa zákona NR 

SR č. 182/1993 Z.z. v platnom znení. 

A múltban nem volt magántulajdonomban Ógyalla város területén lakás, amelyet a 182/1993 sz. 
törvény értelmében vettem. 

5. V čase podania žiadosti sa nevedie voči mojej osobe žiadne exekučné konanie, trestné stíhanie za 

úmyselný násilný alebo majetkový trestný čin alebo priestupkové konanie za priestupok proti 

občianskemu spolunažívaniu. 

A kérelmem leadásának idején nem folyik ellenem végrehajtói eljárás, büntetőeljárás szándékos 
erőszakos vagy vagyonjogi bűncselekmény elkövetéséért. 

6. V čase podania žiadosti nemám žiadne nesplatené záväzky voči mestu alebo organizáciám 

založeným alebo zriadeným mestom. 

A kérelmem leadásának idején nincs sem a várossal, sem a város által üzemeltetett szervezetekkel 
szemben anyagi elkötelezettségem. 

7. Všetky prehlásenia, ktoré som si v tomto prehlásení učinil, sú pravdivé. Som si vedomý 

zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov. 

Minden kijelentésem, amit a nyilatkozatban tettem, igazra alapul. Tisztában vagyok azzal, hogy 
hamis adatok leadásával törvényt sértek, ami jogi következményekkel járhat. 

 



 
Poučenie:  Ten, kto úmyselne uvedie nepravdivý údaj v tomto čestnom vyhlásení, dopustí sa priestupku 

podľa § 21 ods. 1, písm. f, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. V prípade, ak 

sa preukáže, že žiadateľ alebo ktorákoľvek ním spoločne posudzovaná osoba uviedla nepravdivý údaj, 

žiadosť bude automaticky vyradená. 

 Az a személy, aki a becsületbeli nyilatkozatban szándékosan hamis adatokat ad meg, kihágást követ 
el a törvény értelmében. Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a kérelmező vagy vele 
kapcsolatos személyek hamis adatokat adtak meg, a kérelem ki lesz sorolva. 

 
 
V Hurbanove dňa: ................................... 

Ógyalla, keltezés ideje 
 

 

 

 

 

        .............................................. 

 


