
Príloha č. 2 k VZN č. 1/2016 vrátane neskorších zmien a doplnkov 

  

Žiadosť o výmenu bytu za voľný byt 

 

Osobné údaje: 

 Žiadateľ Spolužiadateľ 

Meno a priezvisko     

Dátum narodenia     

Adresa pobytu     

Telefonický kontakt   

Číslo prideleného bytu   

Rodinný stav: 

Žiadateľ Spolužiadateľ 

 ženatý, vydatá     ženatý, vydatá    

 rozvedený/á     rozvedený/á   

 slobodný/á      slobodný/á    

 vdovec, vdova     vdovec, vdova     

 druh, družka      druh, družka   

 iné – uviesť:     

 

      

 Žiadateľ Spolužiadateľ 

Počet osôb, ktoré bývajú v byte   

Z toho nezaopatrených detí   

R o z p í s a ť   vek detí: 

  

  

  

 

Čestne prehlasujem, že nie som vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo domu v podiele 

minimálne jednej polovice a nie som stavebníkom bytu resp. rodinného domu, a že mám 

v zmysle VZN č. 1/2016 vrátane neskorších zmien a doplnkov pridelený byt na základe žiadosti 

o pridelenie bytu. 

 

Žiadateľ Spolužiadateľ 

 áno  áno 

 nie  nie 

Číslo prideleného bytu  

 

Žiadateľ Spolužiadateľ 

 zamestnaný/á 

na dobu: 

 určitú 

 neurčitú 

 zamestnaný/á 

na dobu: 

 určitú 

 neurčitú 

Uviesť zamestnávateľa – názov a miesto 

 

 

 

 



 

 SZČO  SZČO 

 vedený na Úrade práce  vedený na Úrade práce 

 na materskej/rodičovskej dovolenke  na materskej/rodičovskej dovolenke 

 dôchodca  dôchodca 

 iné – uviesť: 

 

 

 iné – uviesť: 

 

 

 

  

Vzťah k obci Nedožery-Brezany 

Žiadateľ Spolužiadateľ 

 mám trvalý pobyt  mám trvalý pobyt 

 mal som trvalý pobyt 
Počet rokov: 

 mal som trvalý pobyt 
Počet rokov: 

 iné uviesť  iné uviesť 

 

 

Čestne prehlasujem, že v mieste trvalého alebo prechodného pobytu mám vysporiadané 

záväzky voči obci alebo mestu. 

Žiadateľ Spolužiadateľ 

 áno  áno 

 nie  nie 

Číslo prideleného bytu  
 

Záujem o výmenu bytu za: 

 jednoizbový 

 dvojizbový 

 trojizbový 

 bezbariérový 

 

Čestne prehlasujem, že mesačný príjem všetkých posudzovaných osôb podľa tejto 

prílohy.  

Žiadateľ Spolužiadateľ 

 Eur  Eur 

Zárobkovo činné deti 

 Eur  Eur 
 

Z uvedeného je zrejmé, že ako spoločne posudzované osoby neprekračujeme sumu 

stanovenú v zmysle VZN č. 1/2016 vrátane neskorších zmien a doplnkov. 

  

Čestne prehlasujem, že zložím požadovanú výšku zábezpeky      

Žiadateľ Spolužiadateľ 

 áno  áno 

 nie  nie 

 



  

Príloha č. 2 je zverejnená na úradnej tabuli obce Nedožery-Brezany a internetovej stránke 

obce: www.nedozery-brezany.sk  

Ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas OcÚ 

Nedožery-Brezany na spracúvanie mojich osobných údajov uvedených v prílohe č. 1 VZN č.  

1/2016 vrátane neskorších zmien a doplnkov na účel prideľovania nájomných bytov v obci 

Nedožery-Brezany.  

  

Dátum: …...........................   

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

Podpis spolužiadateľa: ….........................  

 

Dôvod žiadosti o pridelenie bytu: ............................................................................................ 

 

Odporúčania komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej:  

 Odporúča   Neodporúča 

 

Dátum: 

Podpis predsedu komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej: 


