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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 

 
ŽIADOSŤ  O  NÁJOM  OBECNÉHO BYTU  -   formulár 

nájom bytu viazaný na pracovný pomer k prenajímateľovi 
 

A.   Žiadateľ: 
 
1. Titul, meno a priezvisko:      ............................................................................................. 
  
2. Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ):  .................................................................. 
 
3. Prechodný pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ): ........................................................... 
 
4. Dátum narodenia:    .................................................. 
 
5. Rodinný stav:           .................................................. 
 
6. Dátum podania pôvodnej žiadosti o nájom bytu: ................................................ 
 
B.  Členovia domácnosti zahrnutí do žiadosti1 
 
 
 Meno 

a priezvisko 
1. Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu, 
PSČ) 
––––––––––––––––––––––––––––––– 
2. Prechodný pobyt (obec, ulica, číslo 
domu, PSČ) 
 

Rok 
narodenia 

Vzťah k 
žiadateľovi 

 
1. 

 Trvalý: 
 
Prechodný: 
 

  

 
2. 

 Trvalý: 
 
Prechodný: 
 

  

 
3. 

 Trvalý: 
 
Prechodný: 
 

  

 
 
 
                                                           
1 Členom domácnosti zahrnutým do žiadosti je príbuzný žiadateľa, ktorý sa spolu so žiadateľom uchádza o nájom 
obecného bytu a v prípade uzavretia nájomnej zmluvy sa spolu s ním do obecného bytu  nasťahuje. Môže ním byť: 
manžel alebo manželka žiadateľa, druh alebo družka žiadateľa, dieťa žiadateľa. Ďalší príbuzní žiadateľa 
v priamom rade môžu byť zahrnutí do žiadosti iba v prípade, ak žijú so žiadateľom v spoločnej domácnosti 
nepretržite najmenej 3 roky. 
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C.  Bytové pomery žiadateľa: 
 
1. Žiadateľ v súčasnosti býva: 
    a)   u rodičov 
    b)   u iných príbuzných 
    c)   u cudzích (podnájom, slobodáreň, ubytovňa), uviesť kde: .................................... 
    d)   inde, uviesť kde:  .............................................. 
 
2. Počet rodín (domácností) žijúcich v súčasnosti v jednom byte s rodinou žiadateľa  
    (okrem rodiny žiadateľa):  ................................................ 
 
3. Počet osôb žijúcich v súčasnosti v jednom byte s rodinou žiadateľa (okrem členov   
    domácnosti zahrnutých do žiadosti). U každej osoby uviesť meno a priezvisko a vzťah  
    ku žiadateľovi:   ............................................... 
 
4. Bývanie rodiny.  
    a)    rodina býva spolu 
    b)    rodina nebýva spolu (z dôvodu nevyriešenej bytovej situácie)2 
  b1)   manželia nebývajú spolu 
  b2)   rodičia a nezaopatrené deti nebývajú s rodičmi (uviesť bližšie): ..................................... 
  b3)   iné (uviesť): .................................................. 
   c)    nevzťahuje sa 
 
5.  Uviesť, kto je vlastníkom – nájomcom bytu, rod. domu, v ktorom má žiadateľ  
     trvalé bydlisko: (v prílohe priložiť kópiu nájomnej zmluvy, alebo výpis listu vlastníctva) 
 
      ..................................................................................................... 
 
D. Zdravotné a sociálne pomery žiadateľa 
 
1.  Zdravotné postihnutie žiadateľa alebo člena domácnosti zahrnutého do žiadosti  
     (u každého uviesť meno a priezvisko a mieru postihnutia). 
     Možno uviesť aj typ postihnutia. 
 
     ................................................................................................................................. 
 
 
1 a).  Vyžaduje si zdravotné postihnutie oddelené bývanie ?            ÁNO          NIE 
      
1 b).  Vyžaduje si zdravotné postihnutie bezbariérové bývanie ?     ÁNO           NIE 
 
2.      Je žiadateľ odchovancom detského domova ?                          ÁNO           NIE 
 
         Ak áno, uviesť rok odchodu z detského domova a vek odchovanca v tom čase.  
 
         Rok odchodu:  .....................    Vek odchovanca v čase odchodu:     .................... 
 
 
 

                                                           
2 V prípade možnosti b) špecifikovať bližšie – b1) – b3) 
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E. Dôvod podania žiadosti: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
F. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie 
v súvislosti so spracovaním osobných údajov  [3] 
Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho 
prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603147, pre účely evidencie, spracovania 
údajov a  uzatvorenia Zmluvy o nájme. Právnym základom spracúvania osobných údajov je 
súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 20 rokov. 
Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Som si 
vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si 
vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa 
dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov 
alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie 
osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na 
začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru 
uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje 
o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé. 
Zároveň som bol informovaný o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby prevádzkovateľa.  
 
 
 
Dátum :     ..................................................                   
 
 
Podpis žiadateľa:  ........................................................... 
 
                                                                                        
 
Prílohy:  
 

1) originál potvrdenia o príjme žiadateľa a osôb s ním žijúcich v spoločnej domácnosti, 
ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu za predchádzajúci 
kalendárny rok, (vyplní zamestnávateľ, resp. iná organizácia, od ktorej sa príjem 
poberá), resp. overenú fotokópiu daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok,  

2) kópia aktuálneho listu vlastníctva nie staršieho ako 3 mesiace a nájomnej zmluvy na byt 
alebo dom, v ktorom je žiadateľ prihlásený na trvalý pobyt,  

                                                           
[3] vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
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3) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je nájomcom obecného bytu, nájomného bytu, 
služobného, bytu, bytu vo vlastníctve štátu alebo vyššieho územného celku alebo 
vlastníkom bytu, rodinného domu alebo bytového domu (s overeným podpisom 
žiadateľa na matrike alebo na notárskom úrade),  

4) predloženie dokladov preukazujúcich rodinný stav (čestné prehlásenie žiadateľa, že je 
slobodný, alebo sobášny list, úmrtný list manžela/manželky, alebo fotokópiu rozsudku 
o rozvode),  

5) kópie rodných listov detí, ak žiadateľ má deti a žijú s ním v spoločnej domácnosti,  
6) vyjadrenie riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, v ktorej je 

žiadateľ zamestnaný,  
7) iné doklady preukazujúce osobitné okolnosti súvisiace so žiadosťou.  

 
 
Ak je žiadateľ/ ka ženatý/vydatá, vyššie uvedené doklady podáva aj manželka alebo manžel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



formulár N5 

 5

Vyhlásenie k  žiadosti o nájom obecného bytu 
 

Titul, meno a priezvisko žiadateľa:  ......................................................................... 
 
Trvalý pobyt žiadateľa:                 ......................................................................... 
 
Dátum narodenia žiadateľa:              ............................................. 
 
Dolupodpísaný (á)  ...........................................................   týmto vyhlasujem, že: 
 
1.A. žiadosť o nájom obecného bytu podávam z dôvodu, že: 
        a)  nie som vlastníkom ani nájomcom bytu alebo rodinného domu, 
        b) som nájomcom bytu v dome v celosti alebo v podiele vydanom oprávnenej osobe  v   
            rámci predpisov o reštitúcii alebo privatizácii majetku 
        c)  vlastníkom ani nájomcom bytu alebo rodinného domu nie je ani môj manžel (- ka),    
             ani žiadny z členov domácnosti zahrnutých do žiadosti o nájom obecného bytu, 
         
1.B.4 som  vlastníkom / podielovým  spoluvlastníkom alebo nájomcom bytu alebo rodinného  
         domu,  a žiadosť podávam preto, že  uvedený  byt / rodinný dom nemôžem  
         užívať na bývanie z dôvodu, že (uviesť) : 
 
         ........................................................................................................................................ 
 
2.  doteraz  som  nebol (a)   vlastníkom   bytu,   ktorý  bol  prevedený do vlastníctva  
v  zmysle zákona  č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov  (predtým obecný - mestský, štátny,  družstevný byt).  
 
3. mestská časť Bratislava-Staré Mesto so mnou v priebehu posledných 10 rokov nerozviazala 
zmluvu o nájme bytu z dôvodu nedodržiavania povinností nájomcu v zmysle Občianskeho 
zákonníka a zmluvy o nájme bytu. 
 
4.  nebol (a)  som  právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 
 
5. som si vedomý (á) povinnosti  žiadateľa  oznamovať mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
každú zmenu údajov uvedených v  žiadosti  a  povinnosti  najneskôr do  troch rokov  od 
podania  žiadosti aktualizovať svoju žiadosť.   
 
6.  všetky  údaje, ktoré som  uviedol  (a) v  žiadosti o nájom obecného bytu a  v  jej prílohách 
sú pravdivé a  som si vedomý (a), že uvedenie nepravdivých údajov v aktualizácii žiadosti, 
v  jej prílohách alebo v tomto vyhlásení môže byť dôvodom na nezaradenie do zoznamu 
žiadateľov alebo na vyradenie zo zoznamu žiadateľov. 
 
Dátum:   .................................... 
 
Podpis:   .............................................................. 
 

                                                           
4  Z alternatív 1.A. a 1.B. zakrúžkujte tú, ktorá  zodpovedá realite. V prípade, že uvediete alternatívu 1.B., je 
potrebné uviesť aj dôvody. 


