
 

 

Meno, priezvisko, bydlisko, tel. číslo  

 

 

 

 

                                                                                                          Obecný úrad  

Lúka 205 

                                                                                                          916 33 

 

 

                                                                       Dátum: 

                                                                       Miesto: 

 

 

VEC 

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu v obci Lúka 

 

 

 

     Dolupodpísaný (á)___________________________________,nar.__________________,  

  

trvale bytom 

__________________________________________________________________________,  

  

žiadam o pridelenie obecného nájomného bytu v obci Lúka (zakrúžkovať):  

1. Bytový dom č. 264 

2. Bytový dom č. 265 

3. Bytový dom č. 266 

 

  

     S pozdravom  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           –––––––––––––––––––––– 

                                                                                                                    podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Dotazník k žiadosti o pridelenie obecného bytu 



D o t a z n í k 
k žiadosti /aktualizácii žiadosti/ o pridelenie obecného bytu 

 

Meno a priezvisko 

žiadateľa:..............................................................rod.............................................................. 

Dátum 

narodenia:..........................................Bydlisko:......................................................................... 

Trvalý pobyt: ............................................................................................................................  

Stav žiadateľa:...............................................Počet detí:.................tel.  číslo............................ 

 

Spolužiadatelia: 

Meno a priezvisko:           dátum narodenia:             trvalý pobyt:             vzťah k žiadateľovi: 

 

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

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

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

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

 

Požadovaná veľkosť bytu (počet izieb):.............................. 

Terajšie bývanie 

Aký byt doteraz užívate: /rodinný dom, byt v osobnom vlastníctve, obecný byt, 

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

Vzťah k bytu: / vlastník, užívateľ, podnájomník/...................................................................... 

Vlastník bytu, kde žiadateľ doteraz býva ..................................................................................... 

Zamestnávateľ žiadateľa:.......................................................................................................... 

/ v prípade poberania soc. dávok potvrdenie o výške poberaných dávok/ 

Priemerný čistý mesačný zárobok za predchádzajúci kalendárny rok 

(potvrdí zamestnávateľ):............................................................................................................... 

Meno a priezvisko manžela/manželky, druha/družky: 

.............................................................................rodená............................................................... 

Bydlisko:....................................................................................................................................... 

Zamestnávateľ manžela/manželky, druha/družky:................................................................ 

/v prípade poberania soc. dávok potvrdenie o výške poberaných dávok/ 

Priemerný čistý mesačný zárobok za predchádzajúci kalendárny rok 

(potvrdí zamestnávateľ):............................................................................................................... 

Zdôvodnenie žiadosti o obecný byt: 

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

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

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

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

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

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

 

Zaväzujem sa nahlásiť každú zmenu do 7 dní od jej uskutočnenia. Tieto údaje sú pravdivé a 

úplné. Som si vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, na ktoré ma v zmysle § 

39 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní a § 21 ods. 1 písm. f) zákona č.372/1990 Zb. 

o priestupkoch upozornil správny orgán. 

 

Dátum:................................................ Podpis žiadateľa:............................................. 



Súhlas dotknutej osoby 
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o GDPR a po poučení podľa záznamu 

„Informácie pre dotknutú osobu“. 

Dávam 

súhlas na spracúvanie osobných údajov, v rozsahu : 
Titul, meno, priezvisko: ............................................................................................................ 

Rodné meno: ........................................................ stav ............................................................ 

Dátum narodenia: ..................................................................................................................... 

č. OP ..............................................................počet detí ............................................................ 

Trvalé bydlisko: ........................................................................................................................ 

Tel. číslo: ................................................................mail:........................................................... 

Zamestnávateľ: .......................................................................................................................... 

Priemerný čistý mesačný zárobok za predchádzajúci kalendárny rok 

Dávam súhlas na spracovanie osobných údajov detí, ktoré uvádzam v žiadosti o pridelenie 

obecného bytu. 

Dávam súhlas na vyhotovenie fotokópie dokladov preukazujúcich príjem. 

Obci Lúka IČO: 00311758  Tel: 033/7730566 

na účel: Žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu v obci Lúka, vedenie evidencie 

žiadostí o pridelenie bytov 

Doba uloženia osobných údajov podľa Registratúrneho poriadku obce Lúka je 20 rokov. 

Vyhlasujem, že súhlas na spracovanie osobných údajov poskytujem obci Lúka vážne, slobodne 

a na základe vlastnej vôle. 

 

V Lúke, dňa 

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

                                                                                  podpis dotknutej osoby 

 

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU K SÚHLASU 

poskytnuté obci Lúka  pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby a pred udelením 

súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 

 

Obec Lúka je povinná pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe informácie o: 

- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia, 

- práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej 

osoby, 

- práve na opravu osobných údajov, 

- práve na vymazanie osobných údajov, 

- práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

- práve namietať spracúvanie osobných údajov, 

- práve na prenosnosť osobných údajov, 

- práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, 

- práve podať návrh na začatie konania podľa § 100, 

- práve o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou 

požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá 

osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia 

osobných údajov, 



- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 

ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne obec Lúka dotknutej osobe informácie o použitom 

postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov 

pre dotknutú osobu. 

Obec Lúka je povinná poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov 

informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak bude ďalej spracovávať osobné 

údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. 

Dotknutá osoba má právo získať od obce Lúka potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, 

ktoré sa jej týkajú. 

Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže obec Lúka 

účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 

Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. 

Práva a povinnosti subjektov označených v súhlase dotknutej osoby sa ďalej riadia zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

 

 

 

V Lúke, dňa 

 

 

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

                                                                                               podpis dotknutej osoby 


