
           Žiadosť o pridelenie nájomného bytu do prenájmu 
                     v nájomnom bytovom dome v Obci Krásna Ves 
               postaveného s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania                            Príloha č. 1 

 
 
ČESTNÉ PREHLÁSENIE 
 
Meno, priezvisko, titul posudzovanej osoby:........................................................................................  

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

Adresa trvalého pobytu:.........................................................................................................................  

Súčasná kontaktná adresa:.....................................................................................................................  

 
č e s t n e        v y h l a s u je m 

 
na svoju česť, že k žiadosti o pridelenie nájomného bytu do prenájmu som predložil/a doklady 
o všetkých mojich príjmoch v zmysle § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Som si vedomý/á následkov, ktoré by ma postihli v prípade zistenia 
nepravdivosti údajov v tomto vyhlásení.  
 
 
 
 
V ................................, dňa .........................    ..............................................................  

podpis  
 
 
 
 
§ 4 zákona č. 601/2003 Z. z. 

Príjmy 
(1) Za príjem sa na účely určenia súm životného minima považujú 
    a) príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu4) po odpočítaní 
        1.  poistného na povinné zdravotné poistenie, 

 2. poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné   
poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti, 

 3. preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,4) 
 4. ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb 

podľa osobitného predpisu,4) 
b) príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu4) okrem prijatých 

náhrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia 
zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu, 

c) sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené 
osobitným prepisom,5) 

d) náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom,6) 
e) ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov7) po odpočítaní dane z prevodu a prechodu 

nehnuteľností.8) 
 
4) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 
5) § 13 a 14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 
6) Zákon č. 283/2002 Z. z. 
7) § 460 až 487 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka. 
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov. 
8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v 
znení neskorších predpisov. 


