IADOS
O BYTOVÚ NÁHRADU

A.

Údaje o iadate¾ovi

Meno

Priezvisko

Titul

Rodné priezvisko

Dátum narodenia

Rodné èíslo

Rodinný stav

Èíslo OP

Adresa trvalého pobytu
Mesto/Obec

Ulica, súpisné a orientaèné èíslo

PSÈ

Ulica, súpisné a orientaèné èíslo

PSÈ

Adresa prechodného pobytu
Mesto/Obec

Údaje o spoloène posudzovaných osobách

P. è.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meno a priezvisko (rodné
priezvisko), titul, adresa
trvalého pobytu a èíslo
obèianskeho preukazu

Dátum narodenia
a rodné èíslo

Príbuzenský vzah
k nájomcovi
(iadate¾ovi)

Dátum
(deò, mesiac, rok)
zaèatia uívania bytu

Údaje o byte, ktorý sa má vyprata
Adresa bytu (mesto/obec, ulica,
súpisné èíslo domu a orientaèné
èíslo domu, èíslo bytu, PSÈ,
poschodie bytu)

Poèet obytných miestností

Podlahová plocha bytu (v m2)

Dátum uzavretia nájomnej zmluvy alebo dátum zaèiatku uívania nájomného bytu na základe iného
dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu bytu, ktorý má iadate¾ vyprata:

B. Celková hodnota nehnute¾ného majetku
iadate¾a a spoloène posudzovaných osôb (v eurách):

______________________________________________________________________________________________________________
Celková hodnota hnute¾ného majetku
iadate¾a a spoloène posudzovaných osôb (v eurách):

______________________________________________________________________________________________________________

Hodnota majetku spolu (v eurách):

C. iadate¾ má vlastný byt v bytovom alebo rodinnom dome
vo výluènom vlastníctve
áno1

nie1

v spoluvlastníctve so spoloène posudzovanými osobami (aspoò s jednou z nich)
áno1

nie1

Spoloène posudzované osoby majú vlastný byt v bytovom alebo rodinnom dome
vo výluènom vlastníctve (aspoò jedna z nich)
áno1

nie1

v spoluvlastníctve navzájom (aspoò dve z nich)
áno1

nie1

Byt(y) v bytovom alebo rodinnom dome spåòa/jú podmienky vlastného bytu pod¾a § 5 ods. 3 zákona è. 260/2011 Z. z. o ukonèení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzahov k bytom a o doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov
áno1
1

nie1

Nehodiace sa krtnite.

D. Zoznam priloených dokladov a vyhlásenie iadate¾a o úplnosti a pravdivosti uvedených údajov
Zoznam priloených dokladov
1. Úradne overená fotokópia nájomnej zmluvy alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu iadate¾a.
2. Výpis listu vlastníctva z príslunej správy katastra na overenie vlastníctva bytu iadate¾a a spoloène posudzovaných osôb.
3. Znalecký posudok súdneho znalca, prípadne znalcov.

Vyhlásenie iadate¾a
Vetky údaje uvedené v tejto iadosti sú úplné a pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v iadosti.

V ............................... dòa .................

...............................................
Podpis iadate¾a

Prílohy: 1. kópia nájomnej zmluvy alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu
2. deklarácia majetku iadate¾a
3. deklarácia majetku spoloène posudzovanej osoby

