
 

Prenajímateľ:                

                   

 
 

 

Odtlačok pečiatky podateľne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ŽIADOSŤ 

o prenájom nájomného bytu 

 
V á ž e n ý   ž i a d a t e ľ, 

 

                  V záujme zodpovedného posúdenia Vašej žiadosti o prenájom bytu Vás žiadame, aby ste žiadosť 

vyplnili čitateľne, úplne a pravdivo. 

            Tlačivo žiadosti o prenájom nájomného bytu je zostavené v zmysle kritérií uvedených vo Všeobecne 

záväznom nariadení mesta Trenčín č. 14/2008 „Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve 

Mesta Trenčín“ v znení noviel. 

             Vzhľadom na trvalý nedostatok bytov Vám odporúčame v rámci vlastných možností hľadať aj iné 

formy riešenia Vášho bytového problému. 

 
 

 

Meno, priezvisko, titul žiadateľa............................................................................................................................. 
 

Adresa trvalého pobytu............................................................................................................................................ 
 

Telefónny kontakt.................................................................................................................................................... 
 

Žiadam týmto o prenájom (hodiace sa zakrúžkujte): 

 

 štandardného nájomného bytu postaveného s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania na ul. 

Východná 6690/31, 33 (s možnosťou výberu 1,2 alebo 3 – izbového bytu) 

 bytu nižšieho štandardu  postaveného s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania na ul. Kasárenská 

1725/5A (s možnosťou výberu 1 alebo 2 - izbového bytu) 

 ubytovacieho zariadenia (unimobunky) na ul. Kasárenská 1725/5A (s možnosťou výberu 1 alebo 2 – 

izbového ubytovacieho zariadenia) 

 

O koľko izbový byt žiadate? (hodiace sa zakrúžkujte) 

 

 1-izbový 

 2-izbový 

 3-izbový 
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1. ÚDAJE   O  ŽIADATEĽOVI 

Meno, priezvisko, titul..................................................................... rodné priezvisko..............................................  

Dátum narodenia................................štátna príslušnosť.................................rodinný stav...................................... 

Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ) ........................................................................................................... 

Prechodný pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ)  .................................................................................................... 

Aktuálna korešpondenčná adresa (obec, ulica, číslo domu, PSČ)............................................................................ 

Číslo telefónu............................................................................................................................................................ 

Názov a adresa zamestnávateľa................................................................................................................................. 

 

2. ÚDAJE O MANŽELOVI/-KE, DRUHOVI/-ŽKE 

Meno, priezvisko, titul manžela/-ky, druha/-žky (nehodiace sa prečiarknite): 

....................................................................................................rodné priezvisko.................................................... 

Dátum narodenia................................štátna príslušnosť.................................rodinný stav...................................... 

Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ) ........................................................................................................... 

Prechodný pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ)  .................................................................................................... 

Aktuálna korešpondenčná adresa (obec, ulica, číslo domu, PSČ)............................................................................ 

Číslo telefónu............................................................................................................................................................ 

Názov a adresa zamestnávateľa................................................................................................................................. 

 

3. DETI   

Meno a priezvisko                                                                                dátum narodenia  

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

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

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

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

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

 

4. ZOZNAM  OSÔB,  KTORÉ  SA  DO  PRIDELENÉHO  NÁJOMNÉHO  BYTU  NASŤAHUJÚ  

Meno a priezvisko            dátum narodenia        vzťah k žiadateľovi       zamestnávateľ/škola       

1. …....................................................       ….......................        ................................    ......................................... 

2. …....................................................       ….......................        ................................    ......................................... 

3. …....................................................       ….......................        ................................    ......................................... 

4. …....................................................       ….......................        ................................    ......................................... 

5. …....................................................       ….......................        ................................    ......................................... 

6. …....................................................       ….......................        ................................    ......................................... 

7. …....................................................       ….......................        ................................    ......................................... 

8. …....................................................       ….......................        ................................    ......................................... 
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5. DÔVOD  ŽIADOSTI  O  PRENÁJOM  BYTU 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6. POPIS  SÚČASNEJ  BYTOVEJ  SITUÁCIE  ŽIADATEĽA 

V súčasnosti žiadateľ býva (hodiace sa zakrúžkujte): 

a) u rodičov 

b) v podnájme 

c) iné.................................................................................................................................................................. 

Byt alebo rodinný dom, v ktorom žiadateľ aktuálne býva pozostáva z ............... izieb. 

Z toho žiadateľ užíva ................................................................................................................................................ 

Kategória bytu ............. 

WC:    áno – nie (nehodiace sa prečiarknite) 

Kúpeľňa:                 áno – nie (nehodiace sa prečiarknite) 

Teplá voda:             áno – nie (nehodiace sa prečiarknite) 

Ústredné kúrenie: áno – nie (nehodiace sa prečiarknite) 

Zdravotná závadnosť bytu potvrdená právoplatným rozhodnutím orgánu štátnej správy:  

                                    áno – nie (nehodiace sa prečiarknite) 

Počet rodín, žijúcich v spoločnej domácnosti............. 

Počet osôb, žijúcich v spoločnej domácnosti.............. 

Ak členmi terajšej spoločnej domácnosti sú osoby, ktoré nie sú zahrnuté do žiadosti v bodoch 1 až 3, 

vymenovať tieto osoby: 

Meno a priezvisko                          vzťah k žiadateľovi    Meno a priezvisko                           vzťah k žiadateľovi    

1. ....................................................  ..........................        5. ....................................................  ..........................    

2. ....................................................  ..........................        6. ....................................................  ..........................    

3. .................................................... ..........................         7. .................................................... ..........................     

4. .................................................... ..........................         8. ....................................................  ..........................     

Žiadateľ v minulosti bol nájomcom mestského bytu:                áno – nie (nehodiace sa prečiarknite) 

(ak áno, uviesť dôvod, prečo byt opustil) 

................................................................................................................................................................................... 
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Uviesť, kto je vlastníkom bytu alebo rodinného domu, v ktorom má žiadateľ trvalé bydlisko: 

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

Popis vývoja bytovej situácie za posledné roky: 

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

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

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

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

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

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

 

7. MAJETKOVÉ  POMERY  ŽIADATEĽA  

a) byt v osobnom vlastníctve:                                                                        áno - nie  (nehodiace sa prečiarknite)       

b) byt v spoluvlastníctve:                                                                               áno – nie (nehodiace sa prečiarknite)       

c) rodinný dom v osobnom vlastníctve:                                                         áno – nie (nehodiace sa prečiarknite)      

d) rodinný dom v spoluvlastníctve:                                                                áno - nie  (nehodiace sa prečiarknite)      

e) vlastníctvo, spoluvlastníctvo inej nehnuteľnosti:                             áno – nie (nehodiace sa prečiarknite)      

(ak áno, uveďte akej)                                                       

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

 

8. MAJETKOVÉ  POMERY  MANŽELA/-KY,  DRUHA/-ŽKY (nehodiace sa prečiarknite): 

a) byt v osobnom vlastníctve:                                                                        áno - nie  (nehodiace sa prečiarknite) 

b) byt v spoluvlastníctve:                                                                               áno – nie (nehodiace sa prečiarknite) 

c) rodinný dom v osobnom vlastníctve:                                                         áno – nie (nehodiace sa prečiarknite)      

d) rodinný dom v spoluvlastníctve:                                                                áno - nie (nehodiace sa prečiarknite) 

e) vlastníctvo, spoluvlastníctvo inej nehnuteľnosti:                                       áno – nie (nehodiace sa prečiarknite)      

(ak áno, uveďte akej) 

................................................................................................................................................................................... 
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9. POVINNÉ  PRÍLOHY  K  ŽIADOSTI 

a)  Čestné vyhlásenie k žiadosti o prenájom bytu s úradne osvedčeným podpisom (príloha č. 1), 

b) Doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny rok plus uplynulé mesiace tohto roku až do 

termínu podania žiadosti za žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (všetci 

členovia domácnosti, ktorí sa so žiadateľom uchádzajú o prenájom nájomného bytu a ktorí sa 

v prípade pridelenia bytu do nájomného bytu nasťahujú): 
 

- u zamestnaných – potvrdenie od zamestnávateľa o príjme za predchádzajúci kalendárny rok plus 

uplynulé mesiace tohto roka až do termínu podania žiadosti (príloha č. 2) 

- ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za predchádzajúci 

kalendárny rok  

- daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok a potvrdenie o podaní daňového priznania (ak 

žiadateľ alebo spoločne posudzovaná osoba je SZČO)  

- v prípade evidencie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSV a R) – potvrdenie z ÚPSV a R 

o evidencii uchádzačov o zamestnanie za predchádzajúci kalendárny rok plus uplynulé mesiace tohto 

roka až do termínu podania žiadosti 

- potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní a výške vyplatenej dávky v hmotnej núdzi za predchádzajúci 

kalendárny rok plus uplynulé mesiace tohto roka až do termínu podania žiadosti 

- potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní a výške vyplateného: rodičovského príspevku, prídavku na dieťa, 

príspevku za opatrovanie a iných štátnych dávok za predchádzajúci kalendárny rok plus uplynulé 

mesiace tohto roka až do termínu podania žiadosti  

- výmer invalidného, starobného, sirotského, vdovského, výsluhového dôchodku za predchádzajúci 

kalendárny rok a aktuálny výmer v čase podania žiadosti   

- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplatenej výške príjmu: za práceneschopnosť, počas materskej 

dovolenky, dôchodky, podpory v nezamestnanosti za predchádzajúci kalendárny rok plus uplynulé 

mesiace tohto roka až do termínu podania žiadosti,  

 

c) V prípade rozvedeného žiadateľa alebo spoločne posudzovanej osoby - fotokópiu právoplatného 

rozsudku o rozvode a právoplatného rozsudku o určení výživného na nezaopatrené dieťa,  

 

d) V prípade zdravotných problémov – potvrdenie od ošetrujúceho lekára, 

 

e) V prípade, že žiadateľ žiada o bezbariérový byt, potvrdenie od ošetrujúceho lekára o zdravotnom 

postihnutí (príloha č. 3), 

 

f) V prípade, ak ide o žiadateľa ako chovanca, resp. bývalého chovanca detského domova, doklad od 

príslušného detského domova. 

 

UPOZORNENIE ! 

V prípade zmeny údajov uvedených v žiadosti o prenájom nájomného bytu je žiadateľ povinný 

bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od vzniku zmeny, nahlásiť ich na Útvar sociálnych vecí 

Mestského úradu v Trenčíne. 

 

             Žiadateľ, ktorému nebol byt pridelený a trvá na svojej žiadosti, je povinný aktualizovať žiadosť 

o prenájom bytu najmenej jedenkrát ročne do 31.decembra kalendárneho roka predložením dokladov 

preukazujúcich príjem za uplynulý kalendárny rok a spísaním záznamu na Útvare sociálnych vecí 

Mestského úradu v Trenčíne. 

 

              Nesplnenie uvedenej povinnosti alebo uvedenie nepravdivých údajov v žiadosti bude mať za 

následok vyradenie žiadosti o prenájom bytu z evidencie žiadostí o prenájom bytu vo vlastníctve Mesta 

Trenčín. 
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V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov i osobných údajov mojich 

rodinných príslušníkov uvedených v tejto žiadosti v informačnom systéme, na úkony potrebné pri výbere 

nájomcov bytov, k uzatvoreniu nájomnej zmluvy ako i na ďalšie úkony súvisiace s pridelením a nájmom bytu. 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný 

prostredníctvom písomného oznámenia.  

 

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

Žiadosti o prenájme nájomného bytu, a to s verejnosťou zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

a Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a výslovne súhlasím so 

zverejnením svojich osobných údajov poskytnutých v tejto žiadosti na rokovaní Komisie sociálnych vecí 

a verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

v rozsahu nevyhnutnom pre riadne vybavenie žiadosti. 

 

 

 

 

 

V Trenčíne, dňa:                                                                    podpis žiadateľa:  ....................................................... 
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Príloha č. 1 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  K  ŽIADOSTI  O  PRENÁJOM  BYTU 

 

Podpísaný(á)......................................................................nar. ...........................rodné číslo.................................... 

trvale bytom............................................................................................................................................................... 

číslo občianskeho preukazu/pasu....................................vydaný (dátum, miesto).................................................... 

čestne vyhlasujem, že:  

 všetky údaje uvedené v žiadosti o prenájom nájomného bytu a v jej prílohách som uviedol(a) úplne 

a pravdivo a som si vedomý(á), že v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo zatajenia skutočností 

budem vyradený(á) z evidencie žiadateľov o prenájom nájomného bytu, 

 som / nie som (nehodiace sa prečiarknite) vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, rodinného domu 

alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie, 

 môj manžel/-ka, druh/-žka, alebo niektorý z členov domácnosti zahrnutých do žiadosti o prenájom 

nájomného bytu, ktorý sa v prípade pridelenia bytu so mnou do bytu nasťahuje je / nie je (nehodiace sa 

prečiarknite) vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti určenej 

na bývanie,  

 k žiadosti o prenájom bytu som predložil(a) všetky príjmy všetkých členov domácnosti zahrnutých do 

žiadosti, ktorí sa v prípade pridelenia bytu so mnou do bytu nasťahujú. 

 

Všetky uvedené údaje sa zakladajú na pravde a som si vedomý(á) trestných následkov, ktoré by ma postihli 

v prípade nepravdivosti môjho vyhlásenia. 

 

V ...................................., dňa...............................                                                        

            

                 

 

 

                 

 

                                                                                    

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

           podpis žiadateľa                                                                                 podpis úradne osvedčil 
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Príloha č. 2  

(toto potvrdenie je potrebné si prekopírovať podľa potreby pre všetky spoločne posudzované osoby, ktoré sú 

zamestnané a dať potvrdiť zamestnávateľovi) 

 

Mestský úrad v Trenčíne, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 

Za účelom preukázania príjmu ako súčasť žiadosti o prenájom bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín, v súlade s § 22 

zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní Vás žiadame o vyhotovenie potvrdenia 

o zárobku Vášho pracovníka. 

Ďakujeme za spoluprácu a rýchle vybavenie. 

č. tel.: 032/6504 221 

 

POTVRDENIE  O  PRÍJME  OD  ZAMESTNÁVATEĽA 

Meno a priezvisko:.........................................…...................................................................................................................... 

dátum narodenia: .........................trvale bytom:…................................................................................................................. 

Zamestnávateľ (názov a sídlo): 

...........................................................................................................................................IČO: ….......................................... 

tel.č....................................potvrdzuje, že menovaný/á  je - bol u neho zamestnaný/á od…......................do...........................  

na pozícii........................................................................................................................................................................... 

Príjmy  potvrdené zamestnávateľom: 

Mesiac/rok Počet odpr. 

dní 

Hrubá mzda vrátane 

odmien, prémií 

a daňového bonusu 

Čistá mzda vrátane 

odmien, prémií 

a daňového bonusu 

01/    

02/    

03/    

04/    

05/    

06/    

07/    

08/    

09/    

10/    

11/    

12/    

  SPOLU: SPOLU: 

 

 

Priemerný čistý mesačný príjem za rok .......... vrátane daňového bonusu za obdobie   

od …...............................do...….................................. 

 

Suma v EUR 

 

Potvrdzujem, že menovaný/á  je /  nie je (nehodiace   sa prečiarknite) v skúšobnej alebo vo výpovednej lehote. 
 
V prípade, že žiadateľ/spoločne posudzovaná osoba je SZČO alebo má iný príjem ako od zamestnávateľa, predloží k žiadosti o prenájom 

nájomného bytu doklady o príjme uvedené v bode 9b) POVINNÉ  PRÍLOHY  K ŽIADOSTI. 

 

 

Dátum: ......................................                                            .................................................................................................... 

                                                                                   pečiatka zamestnávateľa a podpis zodpovedného pracovníka 

 

 
MsÚ TN 154/2006/z3                         8/9  



Príloha č. 3  

(k žiadosti o prenájom bytu sa predkladá iba v prípade, že žiadateľ žiada o prenájom bezbariérového bytu)            

 

Potvrdzujem, že (meno a priezvisko).................................................................dátum narodenia............................ 

bytom..........................................................................................má zdravotné postihnutie (zakrúžkovať príslušné 

zdravotné postihnutie):                                                                                                 

 

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ 

Príloha č. 2 k zákonu č. 443/2010 Z.z. 

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. 

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. 

 

V .............................................., dňa..................................                ....................................................................... 

                                                                                                                 pečiatka a podpis ošetrujúceho lekára 

Pozn.: Potvrdenie slúži pre účely posúdenia žiadosti fyzickej osoby o prenájom nájomného bezbariérového bytu 

postaveného s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. 
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