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  MESTO PREŠOV  

             Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 

 

Mestský úrad v Prešove 

        Hlavná 73 

                                        080 01 Prešov  

 

Žiadosť o príspevok  

 
podľa Zásad pre rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných darovaním na pomoc 

osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou na Mukačevskej 7 v Prešove dňa 

06.12.2019 
 

I. Údaje o žiadateľovi  

Meno, priezvisko: Rodená: Dátum narodenia: 

Rodinný stav: E-mail: Č. tel.: 

Adresa trvalého pobytu:  

Aktuálna adresa: 

Číslo bankového účtu: Kód banky: 

 

II. Príspevok na bývanie  

pre obyvateľov Mukačevskej 7 a Mukačevskej 9 

1. Osoba/y s trvalým pobytom 

2. Osoba/y, ktoré sa na adrese dlhodobo zdržiavali 

 

III. Jednorazový príspevok na preklenutie zložitej životnej situácie  

pre obyvateľov Mukačevskej 7 a Mukačevskej 9 

1. vlastník, ak bol zároveň aj užívateľom bytu a na danú nehnuteľnosť nie je zapísané 

právo doživotného užívania  

2. osoba/osoby, ktoré majú právo doživotného užívania zapísané v Katastri nehnuteľností 

v časti C: ŤARCHY  

3. vlastník v prípade, ak preukáže, že byt bol poskytnutý do užívania osobám, ktoré sa v 

byte dlhodobo (najmenej 3 mesiace) zdržiavali,  aj s vnútorným vybavením (nábytok, 

spotrebiče a pod.) 

4. osoba/osoby, ktoré sa v byte dlhodobo zdržiavali, ak preukážu, že byt im bol 

poskytnutý do užívania bez vnútorného vybavenia (nábytok, spotrebiče a pod.) 

5. vo výške 50% jednorazového príspevku vlastníkovi a 50% jednorazového príspevku 

osobám, ktoré sa v byte dlhodobo zdržiavali za predpokladu, že byt bol poskytnutý do 

užívania čiastočne vybavený 

 

 

 

 

V spoločnej domácnosti so žiadateľom býva: 

Meno a priezvisko dátum narodenia príbuzenský vzťah 
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IV. Príspevok na zabezpečenie trvalého bývania (rozdelenie zostatku) 

pre vlastníkov bytov v bytovom dome súpisné číslo 4802, na parcele číslo 9204/59, v 

katastrálnom území Prešov, obec Prešov, okres Prešov (Mukačevská 4802/7, 080 01 Prešov) 

1. mám záujem 

2. nemám záujem 

 

 

 

 

V Prešove, dňa: ........................................     

 

 

 

 

                                                                     

.................................................................... 

podpis žiadateľa 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť je možné doručiť poštou na adresu Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 

Prešov alebo osobne na Mestský úrad v Prešove, Odbor služieb pre občanov, Jarková 

26, 080 01 Prešov. 
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