Prenajímateľ:

Číslo spisu:
Došlo dňa:
MESTO BOJNICE
Sládkovičova 176/1
972 01 BOJNICE

ŽIADOSŤ
o prenájom bytu

Meno žiadateľa (ov): ..................................................................................................
..................................................................................................
Doterajšia adresa: ..............................................................................................................................................
Telefón (a korešpondenčná adresa – ak je iná): .........................................................................................................
Žiadam týmto o prenájom ....... – izbového bytu v Bojniciach
V Bojniciach, dňa ................................

podpisy: ..................................................
...................................................

V á ž e n ý ž i a d a t e ľ,
v záujme zodpovedného posúdenia Vašej žiadosti o prenájom bytu Vás žiadame, aby ste dotazník
vyplnili čitateľne, úplne a pravdivo a po vyplnení ho zaslali na Mestský úrad v Bojniciach, Sládkovičova
1/176.
Tlačivo žiadosti o prenájom bytu je zostavené v zmysle kritérií uvedených vo Všeobecne záväznom
nariadení mesta Bojnice č. 8/ 2014 „O prenajímaní bytov a hospodárení s nimi“.
Vzhľadom na trvalý nedostatok bytov Vám odporúčame v rámci vlastných možností hľadať aj iné
formy riešenia Vášho bytového problému.
Po piatich rokoch, v prípade pretrvávajúceho záujmu, je potrebné žiadosť o prenájom bytu
obnoviť!
Prehlasujem, že som sa s vyššie uvedeným poučením oboznámil.
V Bojniciach, dňa ...............................

..................................................
podpis žiadateľa

1. DOTAZNÍK
Meno a priezvisko žiadateľa
a príslušníkov jeho rodiny

Por.
č.

Vzťah
k žiadateľovi

Doterajšie trvalé
bydlisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

rodičia
žiadateľa

8.
9.

rodičia
žiadateľky

10.

otec
matka
otec
matka

2. SPÔSOB DOTERAJŠIEHO BÝVANIA A PODMIENKY:
Adresa
(miesto bydliska)

Por.
č.
1.

žiadateľ

2.

žiadateľka
(ak býva osobitne)

Číslo
domu

Ulica

posch.

číslo
bytu

počet
obýv.
miestností

celkový
počet
rodín
v byte

3. AKÝ BYT ŽIADATE PRIDELIŤ:
garsónka

1 - izbový

2 - izbový

3 - izbový

4. DÔVOD, PRE KTORÝ ŽIADATE PRIDELENIE BYTU:

4 - izbový

iný byt

celkový
počet
osôb v byte

u koho
bývate ?

na základe čoho
doteraz bývate
?

Vybavenie doterajšieho bytu
Kategória
bytu

WC

ÚK

Počet
izieb

Kúpeľňa

Teplá
voda

Kategória
bytu

WC

ÚK

Počet
izieb

Kúpeľňa

Teplá
voda

Balkón

Balkón

5. INFORMOVANIE
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Právny základ: zmluva
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Bojnice
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku
Mesto Bojnice po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu
osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.
Mesto Bojnice vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné
údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných
údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
Práva žiadateľa:



žiadateľ má právo požadovať od mesta Bojnice prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu,
ako aj právo na prenosnosť údajov,
žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu
na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle
§100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

6. PREHLÁSENIE
Prehlasujem, že všetky údaje som uviedol úplne a pravdivo, čo potvrdzujem vlastnoručným podpisom.
Beriem na vedomie, že v prípade zistenia rozdielov a zatajenia skutočností budem vyčiarknutý/á zo zoznamu
žiadateľov.

V Bojniciach, dňa ..............................

ZÁZNAMY:

podpis žiadateľa: .........................................

