Príloha č. 1 k Žiadosti o pridelenie bytu, č. k.: ......................
Čestné vyhlásenie
podľa ustanovenia § 39 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Podpísaný/á žiadateľ/ka: ............................................................................................................., 
r. č.: ...............................................,  bytom ...................................................................................
Vyhlasujem, že
1.	nemám kde bývať z dôvodu, že:
	nebol som a nie som nájomcom alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu na území Slovenskej republiky; táto podmienka neplatí ak je nájomcom „bytu mladej rodiny, sociálneho bytu alebo krízového bytu“,
	bol som nájomcom alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu na území Slovenskej republiky, kde ...................................................................................................................................
	dlhé časové prieťahy pri vymáhaní práva bývať v byte súdnou cestou mi bránia užívať byt a neprišiel som o právo bývať v byte vlastným pričinením alebo strate práva bývať v byte som  nemohol účinne zabrániť, kde ..........................................................................................................

nebol som v minulosti nájomcom alebo vlastníkom bytu, ktorý som znehodnotil, poškodil alebo hrubo porušoval domový poriadok v bytovom dome,
	bol som v minulosti nájomcom alebo vlastníkom bytu, ktorý som znehodnotil, poškodil alebo hrubo porušoval domový poriadok v bytovom dome, kde ...............................................................
	nebol som v minulosti nájomcom bytu, v ktorom som riadne neplatil nájomné vrátane úhrady za služby spojené s užívaním bytu,
	bol som v minulosti nájomcom bytu, v ktorom som riadne neplatil nájomné vrátane úhrady za služby spojené s užívaním bytu, kde ................................................................................................
	nebol som v minulosti vlastníkom bytu, za ktorý som riadne neplatil úhrady za služby spojené s užívaním bytu a bývanie bolo ukončené v zmysle zákona č. 527/2004 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov,
	bol som  v minulosti vlastníkom bytu, za ktorý som riadne neplatil úhrady za služby spojené s užívaním bytu a bývanie bolo ukončené v zmysle zákona č. 527/2004 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, kde ....................................................................................
nemal som v minulosti vypovedaný nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c), d), g) Občianskeho zákonníka,
	mal som v minulosti vypovedaný nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c), d), g) Občianskeho zákonníka, kde ..................................................................................................................................
	mám/nemám trvalý pobyt v Bratislave; podmienka trvalého pobytu je splnená i v prípade, ak sa žiadateľ preukázateľne zdržuje v Bratislave (je zamestnaný) najmenej 5 rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu (ak žiadosť podávajú manželia, túto podmienku musí spĺňa aspoň jeden z manželov), kde ...............................................................................................................................
m)   som vlastníkom, kde ........................................................................................................................
	nemám doposiaľ podanú žiadosť o byt v žiadnej inej mestskej časti ani obci

o)    mám podanú žiadosť o byt v mestskej časti/obci  ...........................................................................
       od ................................................., vedenú pod číslom ....................................................................

Som si vedomý (á) trestných následkov, ktoré by ma postihli v prípade zistenia nesprávnych údajov uvedených v tomto vyhlásení. 

V Bratislave, dňa ..............................                            ..........................................................
        				                 Vlastnoručný podpis






Potvrdenie matriky/notára o overení podpisu:


