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Príloha č. 3 - k žiadosti o mestský nájomný byt 
3. sz. melléklet  

 
 

Počet 
listov Ozn. Názov dokladu – okmány megnevezése Typ 

   A. Identifikačné údaje žiadateľa a ďalších posudzovaných osôb 
Kérelmező és elbírálással kapcsolatos személyek adatai 

 

1 
 

1. 
kópia občianskeho preukazu – obaja manželia, tiež aj druh + družka 
személyigazolvány másolata, házastársak és élettársak esetén mindkét személyé 

2 

2 
 

2. 
rodné listy ďalších osôb žijúcich v spoločnej domácnosti žiadateľa 
közös háztartásban élő személyek születési anyakönyvi kivonata 

2 

3 

 

3. 

rodné listy detí žiadateľa (dieťa staršie ako 16 rokov aj potvrdenie o návšteve 
školy) 
gyerekek születési anyakönyvi kivonata (16 évesnél idősebb gyerekeknél igazolás 

iskolalátogatásáról) 

2 

4 
 

4.a 
kópia sobášneho listu alebo 
házassági bizonyítvány másolata, vagy 

2 

5 
 

4.b 
kópia právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode manželov 
válást kimondó jogerős ítélet másolata 

2 

6 
 

5. 
úmrtný list - v prípade úmrtia manželského partnera žiadateľa/ky 
halotti anyakönyvi kivonat házastárs esetében 

2 

7 
 

6. 
čestné vyhlásenie žiadateľov, že žijú spolu ako druh a družka - príloha č. 3 
kérelmezők élettársi becsületbeli nyilatkozata 

1 

8 
 

7. 
právoplatné rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej 
starostlivosti 
jogerős ítélet kiskorú nevelőszülői elhelyezéséről 

2 

   B. Údaje o príjmoch - Jövedelmek  

 
 

 Príjmy za predchádzajúci kalendárny rok 
Előző évi jövedelmek 

 

9 
 

8.a 
potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci 
kalendárny rok (FO typ: A alebo FO typ: B) 
igazolás az előző év személyi jövedelem adóbevallás benyújtásáról 

2 

10 
 

8.b 
kópia daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok, alebo 
az előző év adóbevallásának másolata, vagy 

2 

11 
 

9.a 
ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúci kalendárny rok vystavené 
zamestnávateľom 
munkaadó által kiállított adóelőlegek éves elszámolása 

2 

12 

 

9.b 

potvrdenie zamestnávateľa o priemernom mesačnom zárobku za predošlý 
kalendárny rok a o trvaní pracovného pomeru – príloha č. 2 
munkaadó igazolása az előző év átlagos havi jövedelméről, és a munkaviszony 

hosszáról 

1 

 
 

 
Doklady o poberaní ostatných príjmov (ktoré nie sú predmetom zdanenia) 
za predchádzajúci kalendárny rok 
Más előző évi jövedelmet igazoló okmányok 

 

13 

 

10. 

nemocenské dávky z nemocenského poistenia SZČO aj zamestnanec: 
potvrdenie zo sociálnej poisťovne – „Potvrdenie o nemocenských dávkach 
vyplatených Sociálnou poisťovňou“ v predchádzajúcom roku - nemocenské, 
ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka 
betegbiztosítási járulékok az egyéni vállalkozó vagy munkavállaló biztosításából, 

a Szociális Biztosító által kifizetett múlt évi jutalékok 

1 

14 
 

11. 
dôchodkové dávky z dôchodkového poistenia – starobný, invalidný, vdovský alebo 
vdovecký a sirotský dôchodok (okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť) 
járulékok az öregségi nyugdíjbiztosításból – öregségi, rokkantsági, özvegyi, stb. 

2 

15 
 

12. 
rodičovský príspevok - potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o 
poberaní rodičovského príspevku 
gyermekgondozási segély – a Munkaügyi Hivatal igazolása 

1 

16 
 

13. 
prídavok na dieťa prípadne príplatok k prídavku - potvrdenie z Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na dieťa 
családi pótlék-, illetve pótlékrészesedések – a Munkaügyi Hivatal igazolása 

1 

17 
 

14. 
príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti – právoplatné rozhodnutie 
súdu o určení rozsahu a výške výživného na dieťa 

2 



2 
 

eltartási kötelezettséggel kapcsolatos jövedelem – jogerős ítélet 

18 
 

15. 
peňažný príspevok za opatrovanie vrátane fotokópie rozhodnutia o jeho priznaní 
gondozással kapcsolatos juttatások, határozat fénymásolata 

1 

   Záväzky - Kötelezettségek  

19 
 

16. 
doklad o určení vyživovacej povinnosti alebo príspevku na výživné platené iným 
osobám, ku ktorým má žiadateľ vyživovaciu povinnosť 
eltartási kötelezettséget igazoló okirat 

2 

20 
 

17. 
doklad o povinnosti platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu, jej časť (aj 
v prípade, ak žiadateľ platí za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť) 
szociális szolgáltatás nyújtásának igazolása 

2 

21 

 

18. 

doklad o ďalších finančných záväzkoch vyplývajúcich z povinnosti splácať 
poskytnuté bankové úvery a pôžičky a ich výške ku dňu podania žiadosti (fotokópia 
úverovej zmluvy a potvrdenie o výške splátky) 
más anyagi kötelezettségeket igazoló okiratok – bankhitelek, kölcsönök 

2 

   C. Ďalšie doklady - További igazolások  

22 
 

19. 
overené čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch – príloha č.1 k žiadosti 
hitelesített becsületbeli nyilatkozat az anyagi helyzetről 

1 

23 
 

20. 
udelenie súhlasu so spracovaním údajov – tlačivo žiadosti 
a személyes adatok feldolgozását igazoló hozzájárulás 

1 

 
 

 
Typy dokladov – okmány típusa: 
 

1. originál - eredeti 

2. úradne osvedčená kópia, prípadne kópia, ktorej zhodu s originálom vyznačí zamestnanec mestského úradu – 
hitelesített másolat, vagy a Városi Hivatal alkalmazottja által igazolt másolat 

 
Ak budete k žiadosti prikladať doklady v kópii, tie Vám bezplatne overí zamestnanec mestského úradu po predložení 
originálneho dokumentu k nahliadnutiu. 
Ha a kérvényét másolatokkal egészíti ki, azokat ingyenesen hitelesíti a hivatal alkalmazottja az eredeti okmány 

felmutatása után. 
 
 
Vysvetlivky k prílohám – magyarázó jegyzetek a csatolmányokhoz: 
 
1. -  na základe predloženého OP jeho kópiu overí zamestnanec mestského úradu 
 a bemutatott személyi igazolvány alapján a másolatot hitelesíti a város alkalmazottja 

2. -  v prípade, že o nájomný byt žiada napr. dospelá osoba (syn/dcéra) spolu s rodičom/rodičmi tieto ďalšie osoby 
 bývajúce v spoločnej domácnosti dokladujú kópiu rodného listu 
 ha a lakásbérletet olyan felnőtt személy igényli, aki a szüleivel lakik, a többi személy a közös háztartásból 

születési anyakönyvi kivonat másolatával igazolják magukat 

3. -  u detí starších ako 16 rokov sa dokladá potvrdenie o návšteve školy 
 A 16 életévnél idősebb gyerekeknél igazolást köteles leadni az iskola látogatásról 

6. -  čestné vyhlásenie s úradne overenými podpismi oboch na matrike alebo u notára  
 becsületbeli nyilatkozat anyakönyvi hivatal vagy közjegyző által hitelesített aláírásaival (mindkét személy) 

7. -  ak sa žiadateľ stará o maloleté dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti 
 ha a kérelmező nevelőszülői gondoskodást lát el kiskorú gyermeken 

8.a -  podáva osoba samostatne zárobkovo činná za predošlý rok  
 az egyéni vállalkozó adja le az előző évre 

8.b -  prikladá sa kompletná kópia podaného daňového priznania 
 csatolmányként az adóbevallás másolatát szükséges mellékelni 

9.a -  potvrdenie vystavené zamestnávateľom za obdobie predošlého roku 
 munkaadó által kiállított igazolás az előző évre viszonyítva 

9.b -  potvrdenie na tlačive – príloha č.2, v prípade, že žiadateľ pracuje v zahraničí a nepodal za predošlý rok daňové 
priznanie na Slovensku, preukáže sa potvrdením zamestnávateľa, kde budú uvedené nasledovné údaje: obdobie 



3 
 

v ktorom bol menovaný u daného zamestnávateľa zamestnaný, jeho celkový hrubý a čistý príjem za predošlý 
rok a priemerný čistý mesačný príjem vystavený v jazyku krajiny zamestnávateľa 

 igazolás a 2. sz. csatolmányon; ha a kérelmező külföldön dolgozik, és nem adott le az előző évben adóbevallást 

Szlovákia területén, akkor a munkaadója igazolást készít hivatalos nyelvén, amelyen a következő adatokat kell 

feltüntetni: munkavállalás időszaka, bruttó és nettó jövedelem az előző évben 

10. -  potvrdenie Sociálnej poisťovne o vyplatených dávkach za predošlý rok 
 Szociális Biztosító igazolása az előző évben kifizetett juttatásokról 

11. -  rozhodnutie o priznaní dôchodku za predošlý rok 
 határozat a előző évi megítélt nyugdíjról 

12,13,14,15 – potvrdenie Úradu práce, soc. vecí a rodiny za celé obdobie predošlého roka 
 a Munkaügyi Hivatal igazolása az elmúlt évre vonatkozva 

16. -  právoplatný rozsudok o rozvode 
 jogerős ítélet válásról 

18. -  doložiť všetky existujúce záväzky – bankové úvery, stavebné úvery, pôžičky od splátkových spoločností – kópia 
úverovej zmluvy, z ktorej je zrejmá celková výška úveru a mesačná splátka 

 minden létező anyagi kötelezettséget igazoló okirat csatolása – bankhitelek, kölcsönök lakáshitelek, 

részletfizetési kölcsönök – szerződés másolata, amelyből nyilvánvaló a hitel magassága és a havi törlesztés 

összege 

19. -  matrikou, prípadne notárom overené čestné vyhlásenie všetkých dospelých osôb z domácnosti žiadateľa 
 anyakönyvi hivatallal, illetve közjegyző által hitelesített becsületbeli nyilatkozat minden háztartásban élő 

személytől 

20. -  na druhej strane žiadosti uviesť všetky osoby, ktoré budú bývať v spoločnej domácnosti a podpísať 
 a kérvény második oldalán feltüntetni minden személyt a közös háztartásból és aláírni 


