
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-LAMAČ 

Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 
  

     
        
        

 

 
ŽIADOSŤ O NÁJOM BYTU  

V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-LAMAČ 
 

☐ nájomný byt   ☐ sociálny byt      ☐ pohotovostný byt 

 
 

 
A. Žiadateľ: 
 
Titul, meno a priezvisko:   
 
 
Dátum narodenia:    
 
 
Rodné číslo:   
 
 
Trvalý pobyt:  
 

 
Prechodný pobyt:  
 
 
Kontakt (telefón, e-mail):  
  
Rodinný stav: 
 

☐ slobodný /á   ☐ ženatý / vydatá  

☐ rozvedený /á  ☐ vdovec / vdova 

☐ žijem s druhom / družkou 

 
 
B. Členovia domácnosti žiadateľa zahrnutí do žiadosti 
 

Meno a priezvisko:  
Dátum narodenia:  
Trvalý pobyt:  
Škola / zamestnanie:  
Vzťah k žiadateľovi:  
 
Meno a priezvisko:  
Dátum narodenia:  
Trvalý pobyt:  
Škola / zamestnanie:  
Vzťah k žiadateľovi:  
 
Meno a priezvisko:  
Dátum narodenia:  
Trvalý pobyt:  
Škola / zamestnanie:  
Vzťah k žiadateľovi:  
 

Odtlačok pečiatky (vyplní úrad): 
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Meno a priezvisko:  
Dátum narodenia:  
Trvalý pobyt:  
Škola / zamestnanie:  
Vzťah k žiadateľovi:  
 
C. Bytové pomery žiadateľa v mieste trvalého a prechodného bydliska: 
 

 
D. Iné osobitné okolnosti súvisiace so žiadosťou: 
 
 
E. Zdôvodnenie žiadosti   
 
 
V Bratislave, dňa: ............................... 

 

 
 
F. Čestné vyhlásenie žiadateľa a súhlas so spracovaním osobných údajov: 
 
Vyhlasujem na svoju česť, že: 
 
a) nie som vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ani inej nehnuteľnosti určenej na bývanie 
b) mám trvalý pobyt resp. sa preukázateľne zdržiavam v mestskej časti Bratislava-Lamač od 
roku ............................... . 
c) pravidelný čistý mesačný príjem v mojej domácnosti činí sumu ............................... Eur. 
 
Všetky údaje uvedené v žiadosti sa zakladajú na pravde a som si vedomý/á, že uvedením 
nepravdivých údajov sa dopustím priestupku proti poriadku v správe § 21 ods. 1 písm. f), 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
Súhlasím s vyžiadaním údajov potrebných pre posúdenie mojej žiadosti od  zamestnávateľa, 
úradu práce, soc. vecí a rodiny, daňového úradu, poisťovní iných štátnych orgánov, iných 
právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania. 
Ďalej súhlasím s vykonaním návštevy v mojej domácnosti za mojej prítomnosti a so 
zisťovaním a overovaním niektorých skutočností, ktoré sú potrebné pre posúdenie mojej 
žiadosti u mojich najbližších príbuzných príp. u susedov. 
 
V súlade s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem mestskej časti súhlas so spracovaním 
mojich osobných údajov za účelom vybavenia žiadosti o nájom bytu v mestskej časti 
Bratislava-Lamač a vedenia evidencie žiadostí v súlade s osobitnými právnymi predpismi 
v oblasti archívnictva a registratúry. 

 

V Bratislave, dňa: ............................... 
 
 

 

K žiadosti je potrebné doložiť: 

1. Fotokópiu občianskeho preukazu 

............................................................ 
podpis žiadateľa/zákonného zástupcu 

............................................................ 
podpis žiadateľa/zákonného zástupcu 


