
DOTAZNÍK  
o záujem na prenájom nájomných bytov 

 

potrebné odovzdať/zaslať do 31.12.2015 na adresu: Mestský úrad Dobšiná – Podateľňa, SNP 554, 049 25 Dobšiná 
 
 
 

Meno a priezvisko: .............................................................................................................................................. 

Dátum narodenia: ............................................................................................................................................... 

Trvalý pobyt: ....................................................................................................................................................... 

Prechodný pobyt:................................................................................................................................................. 

Telefón: ............................................................................................................................................................... 

E-mailová adresa: ............................................................................................................................................... 

Počet členov domácnosti.......................     z toho maloleté deti:.......................... 

 trvalý pobyt mimo mesta Dobšiná, pracovný pomer v meste 

 trvalý pobyt mimo mesta Dobšiná, pracovný pomer mimo mesta 
 

 žiadateľ o nájomný byt (vážny záujemca) 

 potenciálny žiadateľ (možno v budúcnosti) 
 

Doterajšie bývanie: 

 podnájom 

 u rodičov 

 vlastný dom 

 vlastný byt 

 iné (uveďte)...................................................................................... 
 

Mám záujem o byt: 

 1-izbový 

 2- izbový 

 3 -izbový 

 len s balkónom  

 bez balkóna 
 

Som ochotný uhrádzať nájomné (bez záloh energií: voda, elektrina, plyn), výška ktorého mesačne je 
minimálne: 

 do 160 

 od 160 

 od 180 

 viac ako 200 
 

 
V Dobšinej dňa:      Podpis: 
 
 
* žiadateľ prehlasuje, že jeho minimálny príjem a osôb, ktoré budú tvoriť domácnosť sa rovná alebo je vyššia 
ako 1,4 násobku životného minima čo dokladuje potvrdením o príjme žiadateľa a osôb, ktoré budú tvoriť 
domácnosť 
** žiadateľ prehlasuje, že nemá nedoplatky na daniach a poplatkoch voči mestu Dobšiná 



Hodnoty životného minima vypočítané z čistého príjmu platné k 1.1.2015 
Určenie minimálnej a maximálnej výšky príjmu domácnosti na účely 

poskytovania podpory zo ŠFRB 
 

Domácnosť 

Životné 
minimum 

domácnosti 
v € 

1,4 násobok 
životného 
minima 

domácnosti 
v € 

4 násobok 
životného 
minima 

domácnosti 
v € 

Jednočlenná (plnoletá FO) 198,09 277,33 792,36 

Dvojčlenná (plnoletá FO+dieťa) 288,51 403,91 1154,04 

Dvojčlenná (plnoletá FO+ďalšia plnoletá FO) 336,28 470,79 1345,12 

Trojčlenná (plnoletá FO+2 deti) 378,93 530,50 1515,72 

Trojčlenná (plnoletá FO+ďalšia plnoletá FO+dieťa) 426,70 597,38 1706,80 

Štvorčlenná (plnoletá FO+3 deti) 469,35 657,09 1877,40 

Štvorčlenná (plnoletá FO+ďalšia plnoletá FO+2 deti) 517,12 723,97 2068,48 

Štvorčlenná (plnoletá FO+4 deti) 559,77 783,68 2239,08 

Päťčlenná (plnoletá FO+ďalšia plnoletá FO+3 deti) 607,54 850,56 2430,16 

 
Sumy životného minima podľa zákona NRSR č. 601/2003 Zb. z. o životnom minime a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (platné od 1.7.2014) sú nasledovné: 
 

- 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu 

- 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 

- 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa 

 
Za zaopatrené neplnoleté dieťa sa považuje fyzická osoba pred dovŕšením 18 roku, ktorá sa 
nepripravuje sústavne na budúce povolanie, je zamestnaná a má vlastný príjem alebo je zaevidovaná 
v evidencii nezamestnaných a poberá podporu alebo inú sociálnu dávku. 
 
Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však 
do dovŕšenia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom, alebo sa nemôže 
sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo 
úraz. 


