
 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Prešov 

 

Súhlasné vyhlásenie 
 

pre potreby vyplatenia Jednorazového príspevku na 
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Vlastník / vlastníci: 

Meno a priezvisko  

Dátum narodenia  

Adresa trvalého pobytu  

 

Meno a priezvisko  

Dátum narodenia  

Adresa trvalého pobytu  

 

Osoba / osoby, ktoré sa v byte dlhodobo zdržiavala/i : 

Meno a priezvisko  

Dátum narodenia  

Adresa trvalého pobytu  

 

Meno a priezvisko  

Dátum narodenia  

Adresa trvalého pobytu  

 

 

súhlasne vyhlasujú, že1 

 

a) byt bol poskytnutý do užívania osobám, ktoré sa v byte dlhodobo (najmenej 3 mesiace) 

zdržiavali,  aj s vnútorným vybavením (nábytok, spotrebiče a pod.) 

 

                                                
1 hodiace sa zakrúžkujte, nehodiace sa prečiarknite 
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b) byt bol poskytnutý do užívania osobám, ktoré sa v byte dlhodobo (najmenej 3 mesiace) 

zdržiavali bez vnútorného vybavenia (nábytok, spotrebiče a pod.) 

 

c) byt bol poskytnutý do užívania osobám, ktoré sa v byte dlhodobo (najmenej 3 mesiace) 

zdržiavali čiastočne vybavený 

 

 

Toto Súhlasné vyhlásenie sa robí pre potreby vyplatenia Jednorazového príspevku na preklenutie 

zložitej životnej situácie podľa Zásad pre rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných darovaním 

na pomoc osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou na Mukačevskej 7 v Prešove dňa 06.12.2019. 

 

 

Vlastník/vlastníci a Osoba / osoby, ktoré sa v byte dlhodobo zdržiavala/i uvedení vyššie sú si vedomí 

toho, že pokiaľ by nimi uvedené informácie neboli pravdivé alebo boli závažným spôsobom zamlčané, 

budú čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom ( § 39 zák. č. 71/1967 Zb o správnom 

konaní  v znení zmien a doplnkov a § 21 ods. 1 písm. f. zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

zmien a doplnkov).  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

podpis vlastníka      podpis vlastníka 

 

 

 

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

podpis osoby, ktorá sa v byte zdržiavala   podpis osoby, ktorá sa v byte zdržiavala 
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