
Príloha k žiadosti o výmenu bytu 

 

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E 

                       

k žiadosti o výmenu mestského bytu 

 

Podpísaný/á ..........................................................  rodený/á  .................................................... 

                           

narodený dňa .....................................................  miesto narodenia ......................................... 

           

bytom ..................................................................   č. OP ........................................................... 

 

 

vyhlasujem na svoju česť, že 

 

 

1.   ja ani členovia mojej domácnosti  sme nemali / mali* v roku............................................ 

iný príjem v SR  ani v zahraničí ako príjmy, ktoré sme dokladovali k žiadosti o výmenu 

mestského nájomného bytu  
*nehodiace sa prečiarknite                                                                            

 

2.   som – nie som* výlučným alebo podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti určenej na 

bývanie,   
*nehodiace sa prečiarknite   

                                                                          

3.   ako zákonný zástupca prehlasujem na  svoju česť, že moje maloleté dieťa: 

 

           Meno a priezvisko                          dátum narodenia 

 

  1.  ......................................................................................................................... je – nie je* 

  2.  ......................................................................................................................... je – nie je* 

  3. .......................................................................................................................... je – nie je* 

  4. .......................................................................................................................... je – nie je* 

  5. .......................................................................................................................... je – nie je* 

  6. .......................................................................................................................... je – nie je* 

  7. .......................................................................................................................... je – nie je* 

      8. ......................................................................................................................... je – nie je* 

  9. .......................................................................................................................... je – nie je* 

10. .......................................................................................................................... je – nie je* 

výlučným alebo väčšinovým vlastníkom nehnuteľnosti určenej na bývanie. 
*nehodiace sa prečiarknite                                                                           

 

Som si vedomý/á, že mesto Giraltovce ako vlastník nájomných bytov môže tieto skutočnosti preveriť. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha k žiadosti o výmenu bytu 

 

Toto čestné vyhlásenie robím za účelom   podania žiadosti o výmenu nájomného bytu. 

 

Som si vedomý/á, že som povinný/á ako žiadateľ oznámiť Mestu Giraltovce, Mestskému 

úradu v Giraltovciach každú zmenu údajov uvedených v žiadosti do 30 dní odo dňa zmeny 

skutočnosti a zároveň som si vedomý/á, že som povinný/á ako žiadateľ aktualizovať svoju 

žiadosť o výmenu mestského nájomného bytu. 

 

Zároveň prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/a v žiadosti o výmenu mestského 

nájomného bytu a v jeho prílohách sú pravdivé a som si vedomý/á, že uvedenie nepravdivých 

údajov v žiadosti o výmenu mestského nájomného bytu a v jej prílohách môže byť dôvodom 

na vyradenie z evidencie žiadateľov o výmenu nájomného bytu. Som si vedomý/á, že mesto 

Giraltovce ako vlastník nájomných bytov môže tieto skutočnosti preveriť. 
 

Som si vedomý/á následkov nepravdivého čestného vyhlásenia (§ 39 zák. č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení zmien a doplnkov a § 21 ods. 1 písm. f zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení zmien a doplnkov). 

 
 

 

 

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

                                                                                      úradne osvedčený podpis občana 
 

                                                                                                                          
 

 

 

 


