Príloha č. 1
žiadateľ

Obec Považany

Obecný úrad č. 187

Považany

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Meno a priezvisko žiadateľa:
Dátum a miesto narodenia:
Rodinný stav:
Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt:
Telefónne číslo:
Žiadam o pridelenie ........... izbového nájomného bytu
Manželka:
Dátum a miesto narodenia:
Rodinný stav:
Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt:
Telefónne číslo:
Deti:
Meno a priezvisko

Dátum a miesto narodenia

Do prideleného bytu sa nasťahujú spolu..................... osoby.
Odôvodnenie žiadosti:

Spolubývajúci:
Meno a priezvisko

Dátum a miesto
narodenia:

V Považanoch ..............................................

Trvalý pobyt

Vzťah k žiadateľovi

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

Príloha č.2

Čestné vyhlásenie
Dolu podpísaný/á................................................................................................
trvale bytom .....................................................................................................
dátum narodenia: ........................číslo Občianskeho preukazu: ...........................
čestne vyhlasujem, že :
-

mám trvalý pobyt na území obce Považany

-

nie som vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu na území
Slovenskej republiky, nie som nájomcom ani spoločným nájomcom bytu vo
vlastníctve obce Považany,

-

nemám voči obci Považany nedoplatky na daniach, poplatkoch a v čase podania
žiadosti sa proti mne nevedie súdny spor vo vyššie uvedených nedoplatkoch ani
exekučné konanie,

-

som nebol/a nájomcom bytu, ktorý by som znehodnotil, poškodil a taktiež som
v minulosti neoprávnene neobsadil byt, alebo hrubo porušoval domový poriadok,

-

som nebol nájomcom bytu, v ktorom by som riadne neplatil nájomné vrátane úhrad za
služby spojené s nájmom bytu, neprenechal som byt alebo jeho časť inému so
podnájmu bez súhlasu vlastníka,

-

zo strany obce Považany mi pri predchádzajúcom nájme bytu nebo tento vypovedaný
v zmysle § 711 ods.1 písm. c), alebo d), alebo g) Občianskeho zákonníka v platnom
znení.

POUČENIE:
V zmysle § 21 ods.1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov ten, kto úmyselne podá nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď v správnom
konaní alebo podá nepravdivé alebo neúplné vysvetlenie orgánu oprávnenému objasňovať
priestupky alebo uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení pred orgánom štátnej správy
alebo obce dopúšťa sa priestupku, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 165 €.
Potvrdzujem, že som v zmysle § 39 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov bol riadne poučený o právnych následkoch podania nepravdivého
čestného vyhlásenia.
V Považanoch ..............................

........................................
podpis

