MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35
_____________________________________________________________________________

Žiadosť o predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému
bytu uzavretej medzi
Prenajímateľom:

Mestská časť Bratislava-Rača

a
Nájomcom/nájomcami:
Titul, meno a priezvisko ..........................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:...............................................................................................................
Titul, meno a priezvisko ..........................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:...............................................................................................................
Na základe nájomnej zmluvy, alebo neskôr uzatvorených dodatkov mám/máme
s Prenajímateľom uzatvorenú zmluvu o nájme bytu, resp. dodatok k nájomnej zmluve
o dočasnom užívaní obecného nájomného bytu č. .............................nachádzajúceho sa na
adrese......................................................v Bratislave.
Doba nájmu mi/nám končí dňa.................................., z toho dôvodu žiadam/žiadame o jej
predĺženie.
Odôvodnenie žiadosti o predĺženie doby nájmu/uviesť zmeny, ktoré nastali od posledného
predĺženia doby nájmu:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
V Bratislave dňa: .........................................

Podpis nájomcu/ov: ................................................
................................................
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Čestné prehlásenie nájomcu obecného bytu k predĺženiu doby
nájmu (ak ide o manželov, druha/družku vyplní každý zvlášť)
Titul, meno a priezvisko: ............................................................................................
Dátum narodenia: ........................................................................................................
Trvalý pobyt: ...............................................................................................................
Dolupodpísaný/á týmto čestne vyhlasujem, že nie som vlastníkom bytu alebo rodinného
domu.
Vyhlasujem, že mám vysporiadané všetky záväzky po lehote splatnosti voči mestskej časti
Bratislava-Rača a mám 5 rokov trvalý alebo prechodný pobyt v mestskej časti Bratislava-Rača.
Som si vedomý/á, že som povinný/á ako nájomca oznámiť mestskej časti Bratislava-Rača
každú zmenu údajov uvedených v žiadosti do 30 dní odo dňa zmeny skutočnosti.
Zároveň prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/a v žiadosti o predĺženie doby nájmu
ako aj v priložených prílohách sú pravdivé a som si vedomý/á, že uvedenie nepravdivých
údajov v žiadosti o predĺženie doby nájmu ako aj v jej prílohách môže byť dôvodom na
ukončenie zmluvy o nájme obecného bytu.

V Bratislave dňa: .........................................
Podpis žiadateľa: ..................................................
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Povinné prílohy, ktoré je potrebné priložiť k „Žiadosti o predĺženie doby
nájmu“
(nájomca obecného nájomného bytu okrem tlačiva „Žiadosť o predĺženie doby nájmu“
a čestného vyhlásenia predloží referentovi k nahliadnutiu nižšie uvedené doklady, o čom
spíše referent úradný záznam, ktorý žiadateľ podpisuje).
a) originál potvrdenia o príjme nájomcu a členov domácnosti zahrnutých do žiadosti za
predchádzajúci kalendárny rok od januára do decembra,
b) u osôb ktoré podávajú daňové priznanie, je potrebné doložiť fotokópiu daňového priznania
za predchádzajúci kalendárny rok spolu s potvrdením o podaní daňového priznania pre účely
preukázania príjmu žiadateľa a členov domácnosti zahrnutých do žiadosti,
c) iný príjem za celý predchádzajúci kalendárny rok (starobný dôchodok, invalidný dôchodok,
sirotský dôchodok, sociálne dávky, dávka v nezamestnanosti, materské, rodičovský
príspevok, nemocenské dávky, výživné, prídavok na dieťa a iné),
d) ak sa zmenil rodinný stav nájomcu, oproti predchádzajúcej žiadosti o predĺženie doby
nájmu, predloží o tom dokumenty, ktoré túto zmenu dokladujú – napr. ak sa nájomca
oženil/vydal, rozviedol/-la, ak sa mu narodilo dieťa, ovdovel/-la, stal sa držiteľom preukazu
ZŤP, ZŤP-S a pod.(predloží sobášny list, rozsudok o rozvode, rodný list, úmrtný list, ,
preukaz ZŤP/ZŤP-S a pod.,),
e) doklad o výživnom – právoplatný rozsudok o určení výživného alebo čestné vyhlásenie
rodičov dieťaťa, že jeden z rodičov prispieva na výživu dieťaťa ( uviesť sumu ) a druhý
rodič výživné v uvedenej sume dostáva,
f) potvrdenie o návšteve školy dieťaťa, ktoré dovŕšilo 18 rokov a naďalej študuje a žije
s nájomcom v spoločnej domácnosti,
g) čestné prehlásenie, že nájomca, nie je vlastníkom bytu alebo rodinného domu (súčasť
žiadosti o predĺženie doby nájmu str. 2).
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