
FORMULÁR  PREDBEŽNÉHO  ZÁUJMU 
O NÁJOMNÉ BÝVANIE V  BYTOVOM DOME

HRIŇOVÁ BYSTRÔ
Riadne vyplnený a podpísaný formulár doručte do podateľne MsÚ, poštou na adresu: Mesto Hriňová, 
Partizánska  1612,  962  05  Hriňová,  alebo e-mailom na: mestskyurad  @hrinova  .sk   do 15.3.2013. 
Na obálku, resp. do predmetu e-mailu uveďte heslo: „NÁJOMNÉ BÝVANIE HRIŇOVÁ“.  

Meno a Priezvisko:     

Vek:       

Počet členov rodiny, ktorá má záujem o nájomné bývanie:    
 

Doterajšie bývanie:¹     podnájom        
u rodičov, prarodičov alebo príbuzných     
ubytovňa, centrum pomoci, SČK    
iné    

Trvalý pobyt:¹                        v meste Hriňová    
v inej obci okresu Detva             

                                                          iná obec v SR                  

Mesačný príjem rodiny (zaokrúhl. na celé EUR):      EUR
Aká je pre Vás prijateľná maximálna možná výška mesačnej platby
nájomného a energií?¹  
                                                                                                      menej ako 200 EUR    

      od 201 - 250 EUR                
               nad 251 EUR                         

              

Zdroj príjmu:¹ zamestnanec v hlavnom pracovnom pomere                         
zamestnanec vo vedľajšom pracovnom pomere         
živnostník, podnikateľ    
nezamestnaný    
rodič na materskej/rodičovskej dovolenke    
dôchodca, invalidný dôchodca         
iné    

Záujem o byt:¹   1-izbový    
2-izbový    
bezbariérový    

Iný údaj     
     
    

¹ pre výber zaškrtnite v rámčeku vždy len jednu možnosť.   

Svojim podpisom udeľujem Mestu Hriňová, Partizánska 1612, 962 05  Hriňová, IČO 00319961, v zmysle § 7 ods. 1, 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov SÚHLAS so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých v tomto formulári za účelom zistenia predbežného záujmu 
a štatistického zisťovania záujmu a možností nájomného bývania a to po dobu 3 rokov odo dňa podpisu.

Vyplnenie tohoto formulára nezakladá respondentovi žiadny právny ani iný vzťah k nájomnému bývaniu a vyplnenie formulára slúži len na informačné účely a pre 
interné potreby Mesta Hriňová za účelom zistenia záujmu o nájomné bývanie v Bytovom  dome Hriňová - Bystrô.  

Dňa: ..

Podpis:  
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