
Príloha č. 1 k VZN 3/2017  

 

ŽIADOSŤ O NÁJOM OBECNÉHO BYTU 

A. Žiadateľ 

 

1. Titul, meno, priezvisko: ...................................................................................... 

 

2. Trvalý pobyt (obec, ulica, č. domu, PSČ):...........................................................      

 

3. Prechodný pobyt (obec, ulica, č. domu, PSČ):................................................... 

 

4. Dátum narodenia:............................................................................................... 

 

5. Rodinný stav:...................................................................................................... 

 

B: Členovia domácnosti zahrnutí do žiadosti 

1. 

1. Titul, meno, priezvisko: ...................................................................................... 

 

2. Trvalý pobyt (obec, ulica, č. domu, PSČ): ...........................................................     

 

3. Prechodný pobyt (obec, ulica, č. domu, PSČ): ................................................... 

 

4. Dátum narodenia: ............................................................................................... 

 

5. Vzťah k žiadateľovi: ............................................................................................. 

 

2. 

1. Titul, meno, priezvisko: ...................................................................................... 

 

2. Trvalý pobyt (obec, ulica, č. domu, PSČ):...........................................................      

 

3. Prechodný pobyt (obec, ulica, č. domu, PSČ):................................................... 

 

4. Dátum narodenia:............................................................................................... 

 

5. Vzťah k žiadateľovi: :...................................................................................................... 

3. 

1.  Titul, meno, priezvisko: ...................................................................................... 

 

2. Trvalý pobyt (obec, ulica, č. domu, PSČ): ...........................................................      



 

3. Prechodný pobyt (obec, ulica, č. domu, PSČ):................................................... 

 

4. Dátum narodenia: ............................................................................................... 

 

5. Vzťah k žiadateľovi: ............................................................................................. 

 

 

C. Dôvod podania žiadosti: 

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

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

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

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

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

 

D. Zoznam príloh: 

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

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

E. Súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a jej príloh 

v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov v rozsahu, ktorý vyžaduje vybavenie tejto žiadosti. 

 

 

Dátum, miesto podpisu žiadosti: ............................................................... 

Podpis žiadateľa: ..................................................................................... 



Príloha č. 2 k VZN 3/2017  

 

VYHLÁSENIE 

k žiadosti o nájom obecného bytu. 

 

 

Titul, meno, priezvisko: ...................................................................................... 

 

Trvalý pobyt žiadateľa: .....................................................................................      

 

Dátum narodenia žiadateľa: ............................................................................... 

 

Dolupodpísaný (á): ..............................................................týmto vyhlasujem, že: 

 

1. A. Žiadosť o nájom obecného bytu podávam z dôvodu, že: 

a) Nie som vlastníkom, ani nájomcom bytu alebo rodinného domu, 

b) Vlastníkom ani nájomcom bytu alebo rodinného domu nie je ani môj manžel (-ka ), 

ani žiadny z členov domácnosti zahrnutých do žiadosti o nájom 

 

1. B. Som vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom bytu alebo rodinného domu 

a žiadosť podávam preto, že uvedený byt /rodinný dom nemôžem užívať na bývanie 

z dôvodu, že : (uviesť dôvod): 

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

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

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

 

2. Obecný úrad Kátlovce a ani iná obec, mesto alebo mestská časť so mnou v priebehu 

10 rokov nerozviazala zmluvu o nájme bytu z dôvodu nedodržiavania povinnosti 

nájomcu vyplývajúcej z nájomnej zmluvy a v zmysle Občianskeho zákonníka. 

 

3. Nebol (a) som právoplatne odsúdený (á) za úmyselný trestný čin. 

 

4. Som si vedomý (á) povinnosti žiadateľa oznamovať obci Kátlovce každú zmenu 

údajov uvedených v žiadosti a povinnosti najneskôr raz ročne od podania žiadosti 

aktualizovať svoju žiadosť. 

 

5. Všetky údaje, ktoré som uviedol (a) v žiadosti o nájom bytu a v prílohách sú pravdivé 

a som si vedomý(á), že uvedenie nepravdivých údajov v žiadosti, aktualizácii žiadosti, 

v jej prílohách alebo v tomto vyhlásení môže byť dôvodom na nezaradenie do 



zoznamu žiadateľov alebo na vyradenie zo zoznamu žiadateľov, prípadne 

rozviazanie zmluvy o nájme. 

 

Dátum a miesto podpisu: ............................................................. 

 

Podpis: ............................................................................................ 

 



Príloha č. 3 k VZN 3/2017  

AKTUALIZÁCIA 

žiadosti o nájom bytu 

ku dňu: ..................................................... 

A. Žiadateľ 

 

1. Titul, meno, priezvisko: ...................................................................................... 

 

2. Trvalý pobyt (obec, ulica, č. domu, PSČ):...........................................................      

 

3. Prechodný pobyt (obec, ulica, č. domu, PSČ):................................................... 

 

4. Dátum narodenia:............................................................................................... 

 

5. Dátum podania pôvodnej žiadosti o nájom bytu: :.............................................. 

 

B. Zmeny, ktoré nastali oproti pôvodnej žiadosti: 

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

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

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

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

              

              C: Zoznam príloh: 

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

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

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

 

D. Súhlas so spracovaní osobných údajov 

Žiadateľ (ka) súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v  žiadosti v súlade so 

zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

v rozsahu, ktorý vyžaduje vybavenie tejto žiadosti. 

 

Dátum a miesto podpisu: ......................................................................... 

Podpis: ............................................................................................................... 



1-nehodiace sa prečiarknite 
2-zakrúžkovaním čísla/písmena vyznačte príslušné zdravotné postihnutie 

Príloha k Žiadosti o nájom obecného bytu 
 
 
 
 

POTVRDENIE 
 
 
 

Týmto potvrdzujem, že žiadateľ o pridelenie obecného nájomného bytu / člen domácnosti 
zahrnutý do žiadosti¹:   
 

1. Titul, meno, priezvisko........................................................................................................... 
 

2. Trvalý pobyt (obec, ulica, č. domu, PSČ):............................................................................. 
 

3. Prechodný pobyt (obec, ulica, č. domu, PSČ):..................................................................... 
 

4. Dátum narodenia:................................................................................................................... 
 

5. Žiadateľ / vzťah k žiadateľovi¹............................................................................................... 
 

má / nemá¹ 
 
 jedno alebo viac zdravotných postihnutí uvedených v Prílohe č. 2 k zákonu č. 443/2010 Z. z.² 

 

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 pôvodu) 
a) hemiplégia, 
b) paraplégia, 
c) kvadraplégia, 
d) hemiparéza ťažkého stupňa, 
e) paraparéza ťažkého stupňa, 
f) kvadraparéza ťažkého stupňa. 
4. Poškodenie miechy 
a) hemiplégia, 
b) paraplégia, 
c) kvadraplégia, 
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 hýbavosti, 
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. 



1-nehodiace sa prečiarknite 
2-zakrúžkovaním čísla/písmena vyznačte príslušné zdravotné postihnutie 

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. 
 

Uvedené potvrdenie sa vydáva na základe žiadosti žiadateľa o pridelenie obecného 

nájomného bytu za účelom identifikácie prednostného nároku na pridelenie nájomného bytu 

v zmysle zákonných ustanovení.   

 

 

 

 

       podpis lekára 

a odtlačok pečiatky príslušného zdravotného zariadenia 
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