
 
Čestné vyhlásenie 

 
 Ja dolupodpísaný/á/ ....................................................................... 
narodený/á/.................................. rodné číslo............................................ 
trvale bytom................................................................................................ 
týmto  

prehlasujem, že 

a) nie som vlastníkom rodinného domu, bytového domu, bytu alebo inej nehnuteľnosti 
vhodnej na bývanie, 

b) som*/nie som* obyvateľom mesta Prievidza po dobu najmenej 1 rok,  
c) nemám*/mám* trvalý, prechodný pobyt alebo pracovný pomer na území mesta 

najmenej 1 rok ,   
d) nemám podlžnosti na daniach, poplatkoch a mesto Prievidza nevedie voči mojej osobe 

súdny spor ani exekučné konanie vo vyššie uvedených veciach, 
e) nie som evidovaný správcom bytov ako dlžník za neuhradené nájomné, vyúčtovanie 

nákladov za služby, škodu. 
f) nebol so mnou  ukončený predchádzajúci nájomný vzťah z dôvodu závažného 

porušenia nájomnej zmluvy, 
g) nebol som v minulosti nájomcom bytu, ktorý som znehodnotil alebo poškodil, neporušil 

som domový poriadok v bytovom dome, ani som v minulosti protiprávne neobsadil 
žiadny byt, nedošlo u mňa k výpovedi z nájmu bytu  v zmysle § 711 ods. 1 písm. c, d, 
g, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení jeho neskorších zmien 
a doplnkov, 

h) neboli u mňa zistené porušenia povinností  ako bývalého nájomcu, resp. osobami, ktoré 
sa v byte, ktorého nájomcom som bol,  nachádzali, 

i) nedopustil som sa priestupkov v občianskom spolunažívaní v súvislosti s užívaním bytu 
vo vlastníctve mesta Prievidza, alebo SMMP, s.r.o. , 

j) som zaplatil poplatok za spracovanie žiadosti o pridelenie bytu podľa platného cenníka 
správcu, 

k) som poskytol správcovi pravdivé a úplné údaje, 
  l) ........................................................................................................................................... 
 
Svojím podpisom zároveň dobrovoľne potvrdzujem, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu 
povinnosť v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údaj a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné 
na webovom sídle prenajímateľa bytu www.smmpd.sk v časti Prístup k informáciám / Ochrana 
osobných údajov. 
 
Mnou uvedené údaje sa zakladajú na pravde a som si vedomý/á/ administratívnoprávnych a 
trestných následkov, ktoré by ma postihli v prípade zistenia nepravdivosti tohto môjho 
vyhlásenia. 
 
V Prievidzi dňa.............................                                 ........................................... 
                                                                          Meno a priezvisko  ako i vlastnoručný podpis   
                                                                                                  žiadateľa o byt      
*Nehodiace sa škrtnúť 


