Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov vo vlastníctve Mesta Zvolen
I.

Meno ,Priezvisko
Žiadatelia
o vzájomnú
výmenu bytov

II.

Meno , Priezvisko

Rodinný stav

Rodinný stav

Dátum narodenia

Dátum narodenia

Zamestnanie

Zamestnanie

Tel. kontakt :

Tel. kontakt :

Spoločný
nájomca

Meno, priezvisko

Meno, priezvisko

manžel/manželka

Dátum narodenia

Dátum narodenia

Zamestnanie

Zamestnanie

Dôvod výmeny
bytov

Adresa terajších Ulica
bytov v meste
Súpisné č./orient.č.
ZVOLEN
Veľkosť bytu

Počet izieb

Ulica
posch.

plocha

č.bytu

Súpisné č./orient.č.
Počet izieb

balkón

plocha

Áno-Nie

posch.

č.bytu

balkón
Áno-Nie

Bežný štandard

Áno-Nie

Bežný štandard

Áno-Nie

Nižší štandard

Áno-Nie

Nižší štandard

Áno-Nie

Štandard bytu

Meno, priezvisko
Osobné údaje
ďalších členov
domácnosti

Dátum narodenia

Meno, priezvisko
vzťah

Meno, priezvisko
Dátum narodenia

vzťah

vzťah

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

vzťah

Dátum narodenia

vzťah

Meno, priezvisko
vzťah

Meno, priezvisko
Dátum narodenia

Dátum narodenia
Meno, priezvisko

Meno, priezvisko
Dátum narodenia

vzťah

Meno, priezvisko

Meno, priezvisko
Dátum narodenia

Dátum narodenia

Dátum narodenia

vzťah

Meno, priezvisko
vzťah

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

Dátum narodenia
bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

vzťah
formulár:
F 87/2016

I.
Vyjadrenie
správcu bytov
k účastníkom
výmeny bytov

Stanovisko
správcu bytov
k vzájomnej
výmene bytov

II.

Mesto Zvolen zastúpené SBD Zvolen

Mesto Zvolen zastúpené SBD Zvolen

potvrdzuje pravdivosť údajov uvedených
na prvej strane žiadosti v stĺpci I. Uvedení
členovia domácnosti sú (nie sú) evidovaní
v evidenčnom liste pre výpočet úhrady za byt.
Nájomca si plní (neplní) povinnosti vyplývajúce
zo zmluvy o nájme bytu.

potvrdzuje pravdivosť údajov uvedených
na prvej strane žiadosti v stĺpci II. Uvedení
členovia domácnosti sú (nie sú) evidovaní
v evidenčnom liste pre výpočet úhrady za byt.
Nájomca si plní (neplní) povinnosti vyplývajúce
zo zmluvy o nájme bytu.

Mesto Zvolen zastúpené SBD Zvolen žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov odporúča neodporúča schváliť .
Novú zmluvu o nájme bytu s nájomcom

Novú zmluvu o nájme bytu s nájomcom

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

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

Odporúča uzatvoriť na dobu určitú,

Odporúča uzatvoriť na dobu určitú,

ktorá neprevýši ........................................

ktorá neprevýši ........................................

Dátum, pečiatka správcu, podpis

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

formulár:
F 87/2016

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

K stĺpcu I.
Čestné vyhlásenie
Vyhlasujem na svoju česť, že :túto dohodu
o dobrovoľnej výmene bytov v zmysle VZN
č...... beriem na vedomie a zaväzujem sa ju po
schválení realizovať, ďalej prehlasujem, že
nevlastním nehnuteľnosť určenú na bývanie,
k žiadosti som predložil(a) všetky potvrdenia
o príjme za osoby uvedené v domácnosti, že
navzájom nám je známy technický stav
vymieňaných bytova preto nebudem mať
žiadne požiadavky voči účastníkom výmeny
finančná zábezpeka na základe spísanej
Dohody bude uhradená pred podpisom novej
nájomnej zmluvy.
Údaje v žiadosti sú pravdivé a úplne. Som si
vedomý(á) právnych následkov nepravdivého
čestného vyhlásenia.
Zároveň svojim podpisom dávam súhlas Mestu
Zvolen
na spracovanie osobných údajov
uvedených v žiadosti v zmysle zákona
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

K stĺpcu II.
Čestné vyhlásenie
Vyhlasujem na svoju česť, že: túto dohodu
o dobrovoľnej výmene bytov v zmysle VZN
č...... beriem na vedomie a zaväzujem sa ju po
schválení realizovať, ďalej prehlasujem, že
nevlastním nehnuteľnosť určenú na bývanie,
k žiadosti som predložil(a) všetky potvrdenia
o príjme za osoby uvedené v domácnosti,
navzájom nám je známy technický stav
vymieňaných bytov a preto nebudem mať žiadne
požiadavky voči účastníkom výmeny, finančná
zábezpeka na základe spísanej Dohody bude
uhradená pred podpisom novej nájomnej
zmluvy.
Údaje v žiadosti sú pravdivé a úplne. Som si
vedomý(á) právnych následkov nepravdivého
čestného vyhlásenia.
Zároveň svojim podpisom dávam súhlas Mestu
Zvolen
na spracovanie osobných údajov
uvedených v žiadosti v zmysle zákona
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Podpis žiadateľa I.
Nájomcu .........................................

Podpis žiadateľa II.
Nájomcu ...............................................

Spolu nájomcu .........................................
Podpisy členov domácnosti nad 18 rokov

Spolu nájomcu .........................................
Podpisy členov domácnosti nad 18 rokov

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

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

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

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

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

formulár:
F 87/2016

Osvedčenie pravosti podpisov :

Osvedčujúci neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v žiadosti, ale pravosť podpisu.
Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

formulár:
F 87/2016

DOHODA O VÝMENE BYTOV
Podpísaní žiadatelia o vzájomnú výmenu bytu
I. Žiadateľ (nájomca)______________________________Spolu nájomca__________________________
bytom Zvolen ,Ul.________________________ č. súp. ______ /č.orient. _____č.bytu.____
II. Žiadateľ (nájomca)_____________________________Spolu nájomca ___________________________
bytom Zvolen ,Ul.________________________ č. súp. _______/ č.orient. _____č.bytu.____
III. Žiadateľ (nájomca) _____________________________Spolu nájomca ___________________________
bytom Zvolen ,Ul.________________________ č. súp. _______/ č.orient. ______č.bytu.____

Prehlasujeme, že sme sa dohodli na výmene bytov takto:
I. Žiadateľ (nájomca)________________________ Spolu nájomca _____________________________
a ďalší členovia domácnosti
sa presťahuje (ú) do bytu
vo Zvolene ,Ul.________________________ č. súp. _______/ č.orient. ________č.bytu.____

II. Žiadateľ (nájomca) ________________________ Spolu nájomca _____________________________
a ďalší členovia domácnosti
sa presťahuje (ú) do bytu
vo Zvolene,Ul.________________________ č. súp. _______/ č.orient. ________č.bytu.____

III. Žiadateľ (nájomca) ________________________ Spolu nájomca _____________________________
a ďalší členovia domácnosti
sa presťahuje (ú) do bytu
vo Zvolene ,Ul.________________________ č. súp. _______/ č.orient. ________č.bytu.____
Táto Dohoda nadobudne platnosť a účinnosť dňom vydania súhlasu Mestom Zvolen. Platnosť a účinnosť
nových nájomných zmlúv je nutné zrealizovať najneskôr do ......................... Pri nedodržaní uvedeného
termínu táto Dohoda stratí platnosť.

__________________________________
Podpis žiadateľa I.

_______________________________
podpis žiadateľa II.

Upozornenie :
Právo užívať vymenené byty vznikne až na základe platnej a účinnej zmluvy o nájme bytu .Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu určitú.
Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

formulár:
F 87/2016

