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Došlo:  

Mestský úrad v Giraltovciach  

Dukelská 77/75 

087 01 Giraltovce 

 

 

 

Žiadosť o výmenu mestského nájomného bytu  

 
1. Žiadateľ/žiadatelia:  

Titul pred menom: ..................................      Titul za menom: ......................................................... 

Meno: ..................................................... Priezvisko: ................................................................. 

Rodné priezvisko: .................................. Dátum narodenia: ...................................................... 

Rodinný stav: ......................................... Telefonický kontakt: ................................................. 

Adresa: ......................................................................................... číslo bytu: .................................. 

a 

Titul pred menom: ..................................      Titul za menom: ......................................................... 

Meno: ..................................................... Priezvisko: ................................................................. 

Rodné priezvisko: .................................. Dátum narodenia: ...................................................... 

Rodinný stav: ......................................... Telefonický kontakt: ................................................. 

Adresa: ......................................................................................... číslo bytu: .................................. 

 
 

 

2. Menný zoznam všetkých užívateľov nájomného bytu: 

 

         Meno a priezvisko           Dátum narodenia     Príbuzenský vzťah 
 

1. ..................................................................................................................................................................... 

2. .....................................................................................................................................................................                             

3. ..................................................................................................................................................................... 

4. ..................................................................................................................................................................... 

5. ..................................................................................................................................................................... 

6. ..................................................................................................................................................................... 

7. ..................................................................................................................................................................... 

8. ..................................................................................................................................................................... 

9. ..................................................................................................................................................................... 

10. ................................................................................................................................................................... 

 

3. Som držiteľom preukazu  ZŤP                                                     ÁNO  NIE 
(nehodiace sa prečiarknite) 

 

4. Člen domácnosti je držiteľom preukazu ZŤP                ÁNO              NIE 
(nehodiace sa prečiarknite) 
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5. Žiadam/e o výmenu bytu (vyberte jednu z možností): 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

        nájomný byt 1. kategórie         ............................................  (podpis) 

  

  nájomný byt 2. kategórie (NŠ)  ............................................. (podpis) 
 

    Mám/e záujem o výmenu bytu za: 

 jednoizbový byt 

 

 dvojizbový byt  

 

 trojizbový byt 

 

 

6. Podrobné odôvodnenie žiadosti o výmenu bytu (popis o súčasnej bytovej, sociálnej, 

zdravotnej a rodinnej situácii žiadateľa/ov): 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. Potvrdenie o zaplatených záväzkoch voči mestu Giraltovce: 

(potvrdenie vyplnia na Mestskom úrade v Giraltovciach, finančné oddelenie a oddelenie správy 

majetku mesta resp. správca mestských nájomných bytov) 
 

Predmet záväzku Žiadateľ/žiadatelia Člen/ovia domácnosti 
Výška 

nedoplatku 

Podpis a pečiatka 

zástupcu  

príslušného odboru 

miestne dane 

    

poplatok za 

komunálne 

odpady a 

drobné stavebné 

odpady 

    

 

nájomné za byt 

a služby spojené 

s bývaním 
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8. Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé. 
 

 

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

                                        Podpis žiadateľa/žiadateľov 

 

Prílohy:  
- originál potvrdenia o čistom mesačnom príjme žiadateľa a členov domácnosti zahrnutých do žiadosti 

za celý predchádzajúci kalendárny rok od januára do decembra a za aktuálny rok, v ktorom je 

podaná žiadosť a iný príjem za celý predchádzajúci kalendárny rok a aktuálny rok (sociálne dávky, 

dávky v nezamestnanosti, dávka v hmotnej núdzi, materský, rodičovský príspevok, opatrovateľský 

príspevok, potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa, potvrdenie o daňovom bonuse na vyživované 

deti, právoplatný rozsudok súdu o určení výšky výživného, právoplatný rozsudok súdu o rozvode 

manželstva),  

- osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, doložia fotokópiu výpisu príjmov z daňového priznania za 

predchádzajúci kalendárny rok pre účely preukázania príjmu žiadateľa a členov domácnosti 

zahrnutých v žiadosti alebo doložia potvrdenie potvrdené daňovým úradom,  

- čestné prehlásenie žiadateľa a dospelých členov domácnosti s úradne osvedčeným podpisom, 

- potvrdenie, že Vy alebo spoločne posudzovaná osoba pracujete, alebo ste poberateľom dávky 

dôchodkového poistenia, dávky nemocenského poistenia, štátnej sociálnej dávky, prípadne, že ste 

vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie bez prerušenia minimálne jeden rok. 

 

Spracovanie osobných údajov 

Mesto Giraltovce spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 

na základe právneho základu, ktorým je zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o 

sociálnom bývaní v platnom znení, za účelom, ktorý je predmetom tejto žiadosti. Doba platnosti 

spracúvania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej 

osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej 

legislatívy a po uplynutí príslušných platných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba má právo 

požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo 

namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia 

Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom 

spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si   dotknutá osoba 

môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mestský úrad Giraltovce, Dukelská 77/75, 

087 01 Giraltovce, a to poštou, osobne do podateľne alebo elektronickou formou na email poverenej 

zodpovednej osoby: info@osobnyudaj.sk. Bližšie informácie o právach dotknutých osôb nájdete na 

oficiálnom sídle prevádzkovateľa www.osobnyudaj.sk. 
 

Týmto ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol/a oboznámený/á s podmienkami prerokovania 

Žiadosti  o výmenu mestského nájomného bytu a som si vedomý/á skutočnosti, že v procese 

prideľovania nájomných bytov budú osobné údaje, poskytnuté v tejto žiadosti, v rozsahu 

nevyhnutnom pre riadne vybavenie žiadosti, prerokované na zasadnutí Komisie sociálnej, 

zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Zároveň prehlasujem, že som bol 

oboznámený/á s mojimi právami spojenými s ochranou osobných údajov. 

 

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

        Dátum Meno a priezvisko          Podpis žiadateľa 

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

        Dátum Meno a priezvisko          Podpis žiadateľa 

 

mailto:info@osobnyudaj.sk
http://www.osobnyudaj.sk/

