
           
           

 
 
 
                                                                                
                                                                                 MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŚ    
                                                                  Mestský úrad, 
                                                                  Štúrova 1989/41 
                                                                  031 42 Liptovský Mikuláš 

 

 
 
 
ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE DOHODY O VÝMENE BYTOV 
 
1.__________________________________________________________________________ 
 
2.__________________________________________________________________________ 
   meno, priezvisko, adresa žiadateľov 
 
        V súlade s ustanovením § 715 Občianskeho zákonníka predkladáme dohodu o výmene 
bytov na vyslovenie súhlasu s touto dohodou. 
Prílohy:   

1. Dohoda o výmene bytov 
2. Potvrdenia o zaplatení nájomného (mesto Liptovský Mikuláš – odd. správy bytov 

a nebytových priestorov) 
3. Potvrdenia o príjmoch žiadateľov za predchádzajúci kalendárny rok 

 
V Liptovskom Mikuláši dňa________________ 
 
                                              1.   ___________________           ____________________ 
                                                                                  
                                              2.   ___________________           _____________________                                                                                  

podpisy žiadateľov                
 
 

 

 

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť 
poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným 
príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení 
žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás 
požadovať prístup k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak 
sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na 
dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť  
písomne doručením žiadosti na adresu: mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, 
osobne do podateľne  alebo elektronicky na email antonia.majerova@mikulas.sk, 
valeria.hromadkova@mikulas.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: 
zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – 
www.mikulas.sk. 
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DOHODA  O  VÝMENE  BYTOV 
Zmluvné strany: 
 
1.   ...............................................   , narodená/ý  ....................................................... 
          meno a priezvisko 
      
 ...............................................   , narodená/ý  ....................................................... 
          meno a priezvisko 
 
bytom Liptovský Mikuláš, ulica.............................., súp. č. ..........., č. bytu ............ 
 
2.   ...............................................   , narodená/ý  ....................................................... 
          meno a priezvisko 
   
    ...............................................   , narodená/ý  ....................................................... 
          meno a priezvisko 
 
bytom Liptovský Mikuláš, ulica.............................., súp. č. ..........., č. bytu ............ 
 

sa dohodli v súlade s ust. § 715 Občianskeho zákonníka na tejto 
dohode o výmene bytov 

 
1.   .............................................................................................., bytom.................................... 
            nájomcovia bytu - mená a priezviská 
    
..................................................................................................................................................... 
                  meno a priezvisko, dátum narodenia ďalších osôb v spoločnej domácnosti 
 
..................................................................................................................................................... 
                  
sa   n a s ť a h u j ú   do bytu nachádzajúceho sa v .................................................................... , 
 
na ulici .............................. súpisné č. ............. orientačné č. ........., na .............poschodí, číslo 
 
bytu .............. , pozostávajúceho z ............ izieb s príslušenstvom. 
 
2.   ..........................................................................................., bytom........................................ 
            nájomcovia bytu - mená a priezviská 
 
..................................................................................................................................................... 
                  meno a priezvisko, dátum narodenia ďalších osôb v spoločnej domácnosti 
 
..................................................................................................................................................... 
 
sa   n a s ť a h u j ú   do bytu nachádzajúceho sa v .................................................................... , 
 
na ulici ............................., súpisné č. ..........orientačné č. .............., na .........poschodí, číslo 
 
 



       
 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že je im známy stav bytov, do ktorých sa majú nasťahovať a 
v tomto stave byty aj preberajú. 
 
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že podmienkou platnosti tejto dohody je súhlas 
prenajímateľov jednotlivých bytov. Súhlasy prenajímateľov s výmenou bytov tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. 
 
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že musia samostatne požiadať nového prenajímateľa o 
uzavretie nájomnej zmluvy na byt. 
 
 
V ......................................... dňa ........................ 
 
1.      ........................................                                        ..................................... 
                 podpis nájomcu                                                     podpis nájomcu 
 
2.      ........................................                                        ..................................... 
                 podpis nájomcu                                                     podpis nájomcu 
 
 
 


