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Žiadosť o nájom obecného bytu 

 

  obecného bytu mimo projektov 

  bytu v projekte „Domu mladej rodiny“ 

  bytu v projekte „Domu pre starších občanov“ 

  bezbariérového bytu 

 

Žiadateľ o byt  

Priezvisko, meno, titul: 

 

Rodné priezvisko: 

Dátum narodenia: Rodinný stav: 

Adresa trvalého pobytu (ulica, mesto, PSČ): 

 

Bytové pomery v mieste trvalého pobytu (uviesť právny vzťah k bytu): 

 

Adresa prechodného pobytu (ulica, mesto, PSČ): 

 

Bytové pomery v mieste prechodného pobytu (uviesť právny vzťah k bytu): 

 

Mail: Tel.: Mobil: 

Čistý príjem domácnosti v Eur:  

Druh príjmu:  

Údaje o členoch domácnosti žiadateľa (manžel/manželka, druh/družka, deti...) 

 Meno a priezvisko Dátum narodenia Vzťah k žiadateľovi 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    



 

Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie nájomného bývania, Primaciálne námestie 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava  2 

tel.: +421 2 59 356 111, www.bratislava.sk, e-mail: info@bratislava.sk   

Dôvod podania žiadosti o byt: 

Iné osobitné okolnosti súvisiace so žiadosťou: 

 

 

Žiadosť o nájom obecného bytu 

 

V ......................................  dňa ........................... 

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

podpis žiadateľa 

 

Žiadateľ o nájom obecného bytu, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako 
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe predzmluvných vzťahov v spojitosti s osobitným 
predpisom (zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými 
náhradami v znení neskorších predpisov) za účelom  evidencie poradia uchádzačov o byt podľa osobitného 
zákona. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 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 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností 
v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (najmä orgánom činným v trestnom konaní, 
súdnym exekútorom a pod.). Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne 
prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup 
k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo 
na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa 
spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného 
mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu 
hlavného mesta.  

 

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok 
nemožnosť uzatvorenia zmluvy. 
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K žiadosti o byt je potrebné doložiť nasledujúce doklady: 

 

I.  Doklady potrebné k žiadosti o nájom obecného bytu:  

 fotokópiu obidvoch strán občianskeho preukazu (vrátane občianskeho preukazu manžela/manželky, 
druha/družky), 

 fotokópiu rodných listov žiadateľov a ich detí, 

 doklad preukazujúci rodinný stav: fotokópiu sobášneho listu, fotokópiu právoplatného rozsudku súdu 
o rozvode manželstva, fotokópiu úmrtného listu), 

 doklad preukazujúci výšku čistého príjmu (originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa, potvrdenie 
Sociálnej poisťovne o výške priznaných dávok – invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský 
dôchodok, materská, výživné...., potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške prídavku 
na deti, rodičovského príspevku.....), 

 čestné prehlásenie žiadateľa/žiadateľov, že nevlastnia žiadny byt alebo rodinný dom (i mimo 
Bratislavy) s úradne overeným podpisom (tlačivo Hlavného mesta SR Bratislavy), 

 fotokópiu listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy z miesta, kde má žiadateľ prihlásený trvalý pobyt 
a pokiaľ sa nezdržiava v mieste trvalého pobytu, taktiež z miesta prechodného pobytu, 

 pokiaľ žiadateľ nemá trvalý pobyt v Bratislave, musí predložiť doklad preukazujúci, že sa najmenej po 
dobu 5 rokov pre podaním žiadosti zdržiaval v Bratislave (napr. fotokópiu pracovnej zmluvy od 
zamestnávateľa, zmluvy o ubytovaní, nájomnej zmluvy, doklad o navštevovaní školy a pod.), 

 

II.  Ďalšie doklady potrebné k žiadosti o nájom bytu v projekte „Domu mladej rodiny“: 

 potvrdenie mestskej časti, že žiadateľ má u nich podanú žiadosť o nájom obecného bytu, 

 ftk. zmluvy o stavebnom sporení + výpis z účtu stavebného sporenia. 

 

III. Ďalšie doklady potrebné k žiadosti o nájom bezbariérového bytu: 

 fotokópia preukazu „ZŤP“, 

 posudok o rozsahu miery a druhu funkčnej poruchy. 
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Čestné prehlásenie 
 

 
 
Podpísaný/á/: .......................................................... nar.: ................................... r. č.: ......................................... 
 
bytom v: .................................................................. a podpísaný /á/: ................................................................... 
 
nar.: .......................................... r. č.: ....................................  bytom v: ............................................................... 
 
 
čestne prehlasujeme: 
 

1. Že sme – nie sme, ani sme v minulosti neboli vlastníkmi /nájomcami/ bytu alebo rodinného 
domu / i mimo Bratislavy/. 

 
2. Sme – nie sme členmi bytového družstva. 

 
3. Prehlasujem/e/, že sme si vedomí následkov pri uvedení nepravdivých alebo neúplných 

údajov. 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa: 
 
 
 
 
 
 
...............................................                              ................................................                         
vlastnoručný overený podpis                                        vlastnoručný overený podpis 
 
 
 


