
D O T A Z N Í K 

 

PRIESKUMU ZÁUJMU O BYTY 

 

Obec Ludanice pripravuje výstavbu nájomných bytov v obci Ludanice zo ŠFRB 

a úveru Ministerstva dopravy a výstavby SR, prípadne výstavbu bytov k priamemu predaju. 

Obec má záujem stavať 1-izbové, 2-izbové a 3-izbové byty podľa výsledkov tohto 

prieskumu. 

Dotazník si môžete prevziať na Obecnom úrade Ludanice na prízemí, v predajni COOP 

Jednota Ludanice, v potravinách LUKA v Mýtnej Novej Vsi alebo si ho stiahnuť 

z internetovej stránky obce. Dotazník môžete vyplniť aj elektronicky na internetovej 

stránke obce Ludanice  www.obecludanice.sk (v časti obecný úrad >> dotazník – 

prieskum záujemcov o byty). 

 

Vyplnený dotazník v papierovej forme treba odovzdať nasledovnými spôsobmi: 

- osobne na Obecnom úrade v Ludaniciach 

- zaslať na adresu: Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11  Ludanice 

- odoslať e-mailom na adresu obecludanice@obecludanice.sk  

- vhodiť do schránky, ktorá je umiestnená pri vstupe do obecného úradu (vedľa dverí) 

 

 

TERMÍN ODOVZDANIA DOTAZNÍKA: do 30. septembra 2020 

 

 

 

Poznámka: 

Účastník prieskumu záujmu (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytuje obci Ludanice, 

Obecný úrad Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice svoj písomný súhlas v zmysle § 13 ods. 

1 písm. a zákona č. 18/2018 a taktiež v zmysle § 13 ods. 1 písm. e zákona č. 18/2018 

o ochrane osobných údajov a v zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom spracovania 

osobných údajov uvedených v dotazníku, pre účely vykonávania tohto prieskumu. 

 

 

Dotazník je na druhej strane /otočiť stranu/  
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D O T A Z N Í K 

 

pre prieskum záujemcov o byty v obci Ludanice 

 

Meno a priezvisko žiadateľa/ky:............................................................................................. 

Vek žiadateľa ......................................................................................................................... 

Trvalé bydlisko žiadateľa/ky:.................................................................................................. 

Meno a priezvisko manželky/la, družky/ha:........................................................................... 

Vek manželky/la, družky/ha:.................................................................................................. 

Trvalé bydlisko manželky/la, družky/ha:................................................................................ 

Telefonický kontakt:............................................................  rodinný stav:............................. 

Počet osôb, ktoré budú prihlásené k trvalému pobytu v pridelenom byte:.............................. 

z toho detí:............................................. vek detí:.................................................................... 

 

Mám záujem o /zakrúžkujte/:  a) kúpu bytu 

                                                   b) prenájom bytu 

 

Mal by som záujem o byt /zakrúžkujte/:  a)  1 – izbový byt 

                        b)  2 – izbový byt 

                         c)  3 – izbový byt 

 

Doterajšie bývanie /podčiarknite/:   podnájom, u rodičov, ubytovňa, iné /doplňte/: 

 

Vyplnený dotazník treba odovzdať nasledovnými spôsobmi: 

-  osobne na Obecnom úrade v Ludaniciach 

-  zaslať na adresu: Obec Ludanice, SNP 448/69, 956 11  Ludanice 

- odoslať e-mailom na adresu obecludanice@obecludanice.sk  

- vhodiť do schránky, ktorá je umiestnená pri vstupe do obecného úradu (vedľa dverí) 

- dotazník môžete vyplniť elektronicky na internetovej stránke obce Ludanice 

www.obecludanice.sk 

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte pracovníkov Obecného úradu Ludanice na 

telefónnom čísle 038/5319 139 alebo na e-mail: obecludanice@obecludanice.sk 

 

 

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

             podpis žiadateľa 
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