Príloha VZN Obce Ľubeľa č.1/2017, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v
obci Ľubeľa

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v obci Ľubeľa

Žiadateľ/žiadateľka
Meno a priezvisko (aj rodné) ............................................................................................
Dátum a miesto narodenia ............................................................................................
Rodné číslo ............................................................................................
Rodinný stav ...........................................................................................
Trvalý pobyt ...........................................................................................
Prechodný pobyt ...........................................................................................
Číslo OP ...........................................................................................
Zamestnávateľ ............................................................................................
Priemerný čistý mesačný zárobok
(potvrdí zamestnávateľ) ...........................................................................................
Telefonický kontakt ...........................................................................................
E-mailový kontakt ...........................................................................................
Manžel/manželka – Druh/družka
Meno a priezvisko (aj rodné) .........................................................................................
Dátum a miesto narodenia .........................................................................................
Rodné číslo .........................................................................................
Rodinný stav .........................................................................................
Trvalý pobyt .........................................................................................
Prechodný pobyt ........................................................................................
Číslo OP .........................................................................................
Zamestnávateľ .........................................................................................
Priemerný čistý mesačný zárobok
(potvrdí zamestnávateľ) ..........................................................................................
Telefonický kontakt ..........................................................................................
E-mailový kontakt ..........................................................................................

Deti žiadateľa (druha, družky)
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Rodné číslo

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Žiadateľ žiada o nájomný byt: 1-izbový
2-izbovy
3-izbový
*Hodiace sa zakrúžkovať
Opis bytu, v ktorom v súčasnosti žiadateľ býva *:
V súčasnosti bývam: u rodičov v byte (veľkosť bytu)...................
u rodičov v rodinnom dome
vo vlastnom byte
v mestskom byte
v podnájme
Počet osôb žijúcich v spoločnej domácnosti ....................................
Do nájomného bytu sa nasťahuje celkom
(uviesť menovite s dátumom narodenia a rodného čísla)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Majetkové pomery žiadateľa *:
Čestne vyhlasujem, že:
Vlastním byt – v osobnom vlastníctve áno – nie
Vlastním byt – v spoluvlastníctve áno – nie
Vlastním rodinný dom – v osobnom vlastníctve áno – nie
Vlastním rodinný dom – v spoluvlastníctve áno – nie
Som vlastníkom, spoluvlastníkom inej
nehnuteľnosti určenej na bývanie áno – nie
Som dlžníkom na daniach, poplatkoch Obce Ľubeľa
alebo iných inštitúcií áno – nie

Dôvody, pre ktoré žiadam o nájomný byt:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné a som si vedomý/á/ právnych
následkov uvedenia nepravdivých údajov. Zároveň súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme Obce Ľubeľa.
UPOZORNENIE
Žiadateľ je povinný v zmysle VZN Obce Ľubeľa č.1/2017:
Čl. 4 ods. 2 písm. a) nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne
posudzovaných osôb do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala a zároveň v zmysle
Čl.4 ods. 2 písm. b) každý rok k dátumu zaradenia do evidencie žiadateľov aktualizovať žiadosť a
predložiť príjmy domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok.
Nesplnenie si týchto povinností resp. uvedenie nepravdivých údajov v žiadosti, má za následok
vyradenie žiadosti z evidencie.

V ....................................... dňa ................................
............................................................
Podpis žiadateľa

Súčasťou žiadosti o nájomný byt je tlačivo na potvrdenie čistého príjmu za uplynulý rok.

*Hodiace sa zakrúžkovať

Zoznam zdravotných postihnutí
1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a) stredne ťažká forma,
b) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza)
2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy – ťažká forma (s nemožnosťou samostatného
pohybu).
3. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvou)
a) hemiplégia,
b) paraplégia,
c) kvadruplégia,
d) hemiparéza ťažkého stupňa,
e) paraparéza ťažkého stupňa
4. Poškodené miechy
a) hemiplégia,
b) paraplégia,
c) kvadruplégia,
d) hemiparéza ťažkého stupňa,
e) paraparéza ťažkého stupňa,
f) kvadraparéza ťažkého stupňa.
5. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba – ťažký stupeň postihnutia
Chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov.
6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a
pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické
a) stredná forma s výrazným obmedzením pohyblivosti,
b) ťažká forma (imobilita).

7. Myasténia gravis, myastenický syndróm – ťažké formy s výrazným obmedzením
hýbavosti.
8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny.
9. Strata oboch dolných končatín v stehne.
10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi

amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa.
11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným
kýpťom.
12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb.
13. Strata oboch dolných končatín v predkolení.
14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.
15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení.
16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.

