
Príloha č. 2 
k žiadosti o prenájom  

nájomného bytu  
postaveného s podporou  

ŠFRB  

 

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk 
IČO: 00313271, DIČ: 2020451587, tel.: 0800 14 15 14, e-mail: podatelna@banskabystrica.sk 
Ochrana osobných údajov (GDPR): www.banskabystrica.sk/urad/ochrana-osobnych-udajov 

MESTSKÝ ÚRAD, Odbor sociálnych vecí 

Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie 

 

POTVRDENIE O PRÍJME 
 

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

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

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

 
Zamestnávateľ (názov a sídlo): ................................................................................................................. 

............................................................................................................ IČO: ......................................... 

potvrdzuje, že menovaný/á je u neho zamestnaný/á od …..............................    do ….............................. 

 
Príjmy podľa zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znp. potvrdené zamestnávateľom: 

Položka Suma v  EUR  

Základ dane za predchádzajúci kalendárny rok  2021 
 

(Riadok č. 3 z Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov  fyzickej osoby zo závislej činnosti) 
  

Daň podľa §15 zákona (znížená o daňový bonus) za rok  2021   

Priemerný čistý mesačný príjem za predchádzajúcich 6 mesiacov 
 

od podania žiadosti, t. j. obdobie od …............/2022 do.................../2022 
  

 

Potvrdzujem, že menovaný/á ☐ je* ☐ nie je* v skúšobnej alebo vo výpovednej lehote. 

(*hodiace sa označte „X“) 

 
Dňa …............................. 
 
 
 ….................................…....................................... 
 pečiatka zamestnávateľa 
 a podpis zodpovedného pracovníka 
 
V prípade, že žiadateľ /spolužiadateľ je SZČO, alebo si za predchádzajúci kalendárny rok sám podával 
daňové priznanie, predloží k žiadosti o prenájom nájomného bytu fotokópiu daňového priznania A 
alebo B a fotokópiu Potvrdenia o podaní daňového priznania. 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

Dolupodpísaný/á ........................................................................................ nar.: ................................ 

trvalým pobytom: ...................................................................................... číslo OP: .......................... 

vyhlasujem na svoju česť, že k mojej žiadosti o riešenie bytovej situácie som predložil/a všetky príjmy 
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. 

 

Dňa …............................. 
 
 
 ….................................…....................................... 
 podpis žiadateľa 
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Príjmové podmienky žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb  

v zmysle zákona č. 443/2010 a VZN Mesta Banská Bystrica č. 5/2019 v znp. 

  Počet členov domácnosti 

Minimálna*  
hranica príjmu 

v € 

Maximálna hranica príjmu v € 

Potvrdený 
priemer. čistý 

mesačný príjem  
za rok 2021 

trojnásobok 
životného 
minima 

štvornásobok 
životného 
minima 

päťnásobok 
životného 
minima  

1. jeden dospelý bez dieťaťa 368,06 654,18 872,24 1090,30   
 

2. jeden dospelý s jedným dieťaťom (N) 467,62 952,86 1270,48 1588,10   
 

3. jeden dospelý s jedným dieťaťom (Z) 520,18 1110,54 1480,72 1850,90   
 

4. jeden dospelý s dvomi deťmi (2 N) 567,18 1251,54 1668,72 2085,90   
 

5. jeden dospelý s dvomi deťmi (1 N, 1 Z) 619,74 1409,22 1878,96 2348,70   
 

6. jeden dospelý s dvomi deťmi (2 Z) 672,30 1566,90 2089,20 2611,50   
 

7. jeden dospelý s tromi deťmi (3 N) 666,74 1550,22 2066,96 2583,70   
 

8. jeden dospelý s tromi deťmi (2 N, 1 Z) 719,30 1707,90 2277,20 2846,50   
 

9. jeden dospelý s tromi deťmi (1 N, 2 Z) 771,86 1865,58 2487,44 3109,30   
 

10. jeden dospelý s tromi deťmi (3 Z) 824,42 2023,26 2697,68 3372,10   
 

11. jeden dospelý so štyrmi deťmi (4 N) 766,30 1848,90 2465,20 3081,50   
 

12. jeden dospelý so štyrmi deťmi (3 N, 1 Z) 818,86 2006,58 2675,44 3344,30   
 

13. jeden dospelý so štyrmi deťmi (2 N, 2 Z) 871,42 2164,26 2885,68 3607,10   
 

14. jeden dospelý so štyrmi deťmi (1 N, 3 Z) 923,98 2321,94 3095,92 3869,90   
 

15. jeden dospelý so štyrmi deťmi (4 Z) 976,54 2479,62 3306,16 4132,70   
 

16. dvaja dospelí bez detí 520,18 1110,54 1480,72 1850,90   
 

17. dvaja dospelí s jedným dieťaťom (N) 619,74 1409,22 1878,96 2348,70   
 

18. dvaja dospelí s jedným dieťaťom (Z) 672,30 1566,90 2089,20 2611,50   
 

19. dvaja dospelí s dvomi deťmi (2 N) 719,30 1707,90 2277,20 2846,50   
 

20. dvaja dospelí s dvomi deťmi (1 N, 1 Z) 771,86 1865,58 2487,44 3109,30   
 

21. dvaja dospelí s dvomi deťmi (2 Z) 824,42 2023,26 2697,68 3372,10   
 

22. dvaja dospelí s tromi deťmi (3 N) 818,86 2006,58 2675,44 3344,30   
 

23. dvaja dospelí s tromi deťmi (2 N, 1 Z) 871,42 2164,26 2885,68 3607,10   
 

24. dvaja dospelí s tromi deťmi (1 N, 2 Z) 923,98 2321,94 3095,92 3869,90   
 

25. dvaja dospelí s tromi deťmi (3 Z) 976,54 2479,62 3306,16 4132,70   
 

26. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (4 N) 918,42 2305,26 3073,68 3842,10   
 

27. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (3 N, 1 Z) 970,98 2462,94 3283,92 4104,90   
 

28. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (2 N, 2 Z) 1023,54 2620,62 3494,16 4367,70   
 

29. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (1 N, 3 Z) 1076,10 2778,30 3704,40 4630,50   
 

30. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (4 Z) 1128,66 2935,98 3914,64 4893,30   
 

 
 

Z – Zaopatrené plnoleté dieťa N – Nezaopatrené dieťa 
 

Životné minimum platné k 31. 12. 2021 v zmysle Opatrenia MPSVaR SR č. 244/2021 
Životné minimum na jednu plnoletú osobu 218,06 € 
Životné minimum na ďalšiu plnoletú osobu 152,12 € 
Životné minimum na zaopatrené plnoleté dieťa 152,12 € 
Životné minimum na nezaopatrené a zaopatrené neplnoleté dieťa 99,56 € 
* Minimálna hranica príjmu na úrovni životného minima zvýšená o sumu 150,00 € 


