Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3
017 13 Považská Bystrica

Žiadatelia
o schválenie
dohody
o výmene bytov

Adresa
doterajších
bytov

Žiadosť
o schválenie dohody
o výmene bytov

I.

Pečiatka MsÚ

II.
...............................................
meno a priezvisko

...............................................
meno a priezvisko

ulica: .................................................

ulica: ...................................................

č. d. .................... posch. ..................

č. d. ..................... posch. ...................

č. dv. .............

č. dv. .............

Počet izieb

Osobné údaje
žiadateľov
a príslušníkov
ich domácnosti

Meno a priezvisko, príbuzenský pomer, Meno a priezvisko, príbuzenský pomer,
vek
vek

Výška úhrady
za užívanie bytu
celkom (mesačne)

Odôvodnenie
výmeny bytov

Príjem žiadateľa
a príslušníkov ich Mesačne €:
domácnosti
.........................................................
(aktuálny čistý
príjem u dôchodcu
výška dôchodku)

Mesačne €:
...........................................................

Dohoda o výmene bytov
Podpísaní:
I. .........................................................

bytom v .........................................................................

II. ........................................................

bytom v .........................................................................

prehlasujeme, že sme sa dohodli na výmene svojich bytov odo dňa ......................................... takto:

I. .........................................................

byt: ...............................................................................

II. ........................................................

byt: ...............................................................................

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej schválenia Mestom Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa:

..........................................................
podpisy žiadateľa
Čestné prehlásenie

..........................................................
podpisy žiadateľa
Čestné prehlásenie

Prehlasujem na svoju česť:

Prehlasujem na svoju česť:

1. že užívateľov bytu prevezmem do vymeneného
bytu,

1. že užívateľov bytu prevezmem do vymeneného
bytu,

2. že nemám ja ani moja manželka druhý byt v meste 2. že nemám ja ani moja manželka druhý byt v meste
Považská Bystrica a ani mimo mesta Považská
Považská Bystrica a ani mimo mesta Považská
Bystrica.
Bystrica.
3. Čestne vyhlasujem, že nie som nájomcom alebo
spoločným nájomcom nájomného bytu, ani vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo domu alebo
stavebníkom bytu resp. rodinného domu ako aj
rodinní príslušníci domácnosti, ktorí so mnou bývajú
v spoločnej domácnosti.

3. Čestne vyhlasujem, že nie som nájomcom alebo
spoločným nájomcom nájomného bytu, ani vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo domu alebo
stavebníkom bytu resp. rodinného domu ako aj
rodinní príslušníci domácnosti, ktorí so mnou bývajú
v spoločnej domácnosti.

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých Mestu Považská Bystrica, podľa § 14
zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v tejto
žiadosti, ako aj ďalších osobných údajov nevyhnutných pre účel spracovania agendy a súhlasím s ich
poskytovaním inej osobe (Sociálna poisťovňa, Slovenská pošta, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresný
súd, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny). Súhlas na spracovanie osobných údajov sa poskytuje na
dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol udelený.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené § 19 až § 25 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov.

K žiadosti pripájam ..................... dokladov.

K žiadosti pripájam ..................... dokladov.

................................................................
podpis žiadateľa I.

................................................................
podpis žiadateľa II.

K stĺpcu I.

K stĺpcu II.

Podpis žiadateľa:

Podpis žiadateľa:

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

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

Vyjadrenie správcu domu k výmene: ..................

Vyjadrenie správcu domu k výmene: ..................

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

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

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

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

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

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

..........................................
podpis správcu domu

Žiadatelia o schválenie dohody
o výmene bytov

..........................................
podpis správcu domu

I.
.........................................
meno a priezvisko

II.
.......................................
meno a priezvisko

Správnosť podpisu žiadateľov sa overuje

Správnosť podpisu žiadateľov sa overuje

V Považskej Bystrici, dňa: ...................

V Považskej Bystrici, dňa: ...................

Pečiatka:

Pečiatka:

..........................................................
overujúci orgán

..........................................................
overujúci orgán

S výmenou bytov súhlasíme:
..........................................................

S výmenou bytov súhlasíme:
..........................................................

S výmenou bytov nesúhlasíme:
..........................................................

S výmenou bytov nesúhlasíme:
..........................................................

.............................................................
podpis vlastníka domu a pečiatka

.............................................................
podpis vlastníka domu a pečiatka

