ŽIADOSŤ O BYT OSOBITNÉHO URČENIA
Podateľňa Mestského úradu v Handlovej

Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia / rodné číslo
Adresa bydliska a PSČ
Číslo telefónu
Rodinný stav
Druh a výška poberaného dôchodku
Potvrdenie referátu evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Handlovej o pobyte

Manžel – manželka
meno a priezvisko
Dátum narodenia
Adresa bydliska a PSČ
Druh a výška poberaného dôchodku
Potvrdenie referátu evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Handlovej o pobyte

Odôvodnenie žiadosti :

V Handlovej dňa .............................

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

Po pridelení bytu budú so žiadateľom v spoločnej domácnosti bývať tieto osoby
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Vzťah k uchádzačovi

ČESNÉ VYHLÁSENIE :
Dolu podpísaný/á ................................................... / manžel/ka ............................................
týmto čestne vyhlasujem, že :

•

SOM / NIE SOM vlastníkom nehnuteľnosti (rodinný dom, byt/ v Handlovej :
............................................................................................................................

•

SOM / NIE SOM nájomcom mestského bytu v Handlovej :
............................................................................................................................

•

SOM / NIE SOM vlastníkom nehnuteľnosti (rodinný dom, byt/ v inom meste SR) :
.............................................................................................................................

•

SOM / NIE SOM nájomcom mestského bytu v inom meste SR :
............................................................................................................................

Nehodiace sa prečiarknite !
Uveďte adresu nehnuteľnosti/nájomného bytu.

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

..................................................
podpis manžela/ky

VYPLŇUJE Oddelenie správy daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ Handlová
Potvrdenie, či má žiadateľ k dátumu podania žiadosti vyrovnané záväzky voči Mestu
Handlová :
Pečiatka :

podpis :

VYPLŇUJE Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.
Potvrdenie, či má žiadateľ k dátumu podania žiadosti vyrovnané záväzky voči
Mestskému bytovému podniku Handlová, s.r.o. :

Pečiatka :

podpis :

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM A ZVEREJNENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Týmto dávam v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedomý súhlas so spracovaním
a zverejnením osobných údajov pre prevádzkovateľa mesto Handlová, Námestie baníkov 7,
972 51 Handlová, za účelom podania žiadosti o byt osobitného určenia na dobu 10 rokov. Po
tejto dobe budú údaje zlikvidované.
Rozsah zverejnených informácií: Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, dátum narodenia,
rodinný stav a taktiež osobitná kategória osobných údajov v žiadosti a jej prílohách
(zdravotné záznamy, príjem). Zároveň prehlasujem, že som bol oboznámený s mojimi
právami podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť
na základe písomnej žiadosti kedykoľvek bezplatne odvolaný na adrese Mestský úrad
Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová.
V ............................ dňa

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

..................................................
podpis manžela/ky

Prílohy žiadosti tvoria :
- príloha č. 1 : stanovisko lekára
- príloha č. 2 : potvrdenie o poberaní dôchodku (Sociálna poisťovňa, pošta, banka)
- príloha č. 3 : potvrdenie Jazmín n.o. pre klienta zariadenia

Príloha č. 1
Meno a priezvisko : ............................................................. r.č. : ..........................................
Bydlisko : ..................................................................................................................................
(VYPLNÍ ZMLUVNÝ LEKÁR)
Diagnóza a popis zdravotného stavu žiadateľa :
(celkový vzhľad, stav výživy, telesne postihnutý, chronicky chorý)

Žiadateľ je :
-

pohyblivý

-

čiastočne pohyblivý

-

nepohyblivý

Žiadateľ žije :
-

osamelo /nemá rodinných príslušníkov/

-

s rodinnými príslušníkmi

V Handlovej dňa ...................................................
Podpis a pečiatka lekára :

Príloha č. 3
POTVRDENIE JAZMÍN N.O.

Meno a priezvisko : ............................................................. r.č. : ..........................................
Bydlisko : ..................................................................................................................................
Potvrdenie o dĺžke pobytu v Humanitnom centre „Nádej na dôstojný život“ :

Stanovisko Jazmín n.o. k správaniu klienta v Humanitnom centre „Nádej na dôstojný
život“ : (evidencia záväzkov voči Jazmín n.o., porušenia vnútorného poriadku zariadenia,
aktivita Jazmín n.o. a samotného klienta k riešeniu bytovej situácie, odporúčanie
pridelenia/nepridelenia bytu osobitného určenia, spolupráca s rodinou klienta a pod.)

Poznámky :

V Handlovej dňa ...................................................
Podpis a pečiatka riaditeľky Jazmín n.o. :

