Prehlásenie – Nyilatkozat
Podpísaný/á/ ..................................................... bytom ................................................................
/meno a priezvisko/
/adresa/
vyhlasujem, že žiadam*, nežiadam *o pridelenie nájomného bytu vo vyznačených lokalitách:
- Šarkaň 3862 - kontajnerové byty
- Jahodová ulica 3161,3162 - 30 bytová jednotka
- Jahodová ulica 3887 - 6 bytová jednotka
- Komárňanská ulica 3300 - 38 bytový dom
- Ružová ulica 3563 - 36 bytový dom
- Ružová ulica 3750 - 24 bytový dom
*- správne údaje žiadame podčiarknúť
Veľký Meder ..............................................
/dátum/

.........................................................
/podpis/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Alulírott ......................................................... lakhely .................................................................
/vezeték és keresztnév/
/cím/
kijelentem, hogy kérem*,
lokalitásban:
-

nem kérem* városi bérlakás kiutalását az alább feltüntetett

Sárkány 3862 - kontajner lakások
Eper utca 3161,3162 - 30 lakásegység
Eper utca 3887 - 6 lakásegység
Komáromi utca 3300 - 38 lakásos bérház
Rózsa utca 3563 - 36 lakásos bérház
Rózsa utca 3750 - 24 lakásos bérház

*- a megfelelő adatokat kérjük aláhúzni

Nagymegyer ..........................................
/dátum/

...................................................
/aláírás/

Svojim podpisom zároveň poskytujem súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov so spracúvaním svojich osobných údajov na Mestskom úrade vo Veľkom Mederi za
účelom evidovania mojej žiadosti o pridelenie bytu a opätovného oslovenia počas 12
mesiacov od podpísania tohto súhlasu v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, dátum
narodenia, počet členov rodiny, úhrn príjmov rodiny.

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Dolupodpísaný ……………………………………………………..………………………
bytom ……………………………………………………….……………………………..
nar. ………………………………………………………………………………………...

prehlasujem na svoju česť, že

-

nie som (ani manželka, družka, spolubývajúce osoby) členom bytového družstva,
vlastníkom alebo podielovým vlastníkom s výškou podielu dosahujúceho ½ a viac
rodinného domu, bytu alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie a ani nie som
schopný sám si riešiť svoju bytovú situáciu,

-

nemám voči MsÚ, správcovi bytov podlžnosti na daniach, poplatkoch, nevedie sa voči
mne exekučné konanie ani súdny spor,

-

nebol som nájomcom nájomného bytu, ktorý som znehodnotil, poškodil ani nebol so
mnou vypovedaný nájom mestského bytu.

Vo Veľkom Mederi, dňa …………………………….

…………………………….
podpis

