COMHAIRLE CHONTAE SHLIGIGH
SLIGO COUNTY COUNCIL
Tithíocht Chomhairle Chontae Shligigh Teil: 071 911-1111

MIONNSCRÍBHINN – LEAS I MAOIN/LEAS AIRGEADAIS
Déanaim/
Déanaimid

As

A bhfuil iarratas déanta agam/againn ar Chóiríocht Tithíochta le Comhairle Chontae Shligigh a
mhionnú go macánta:
1

a) Go bhfuil mé / go bhfuilimid (Stádas Pósta) _______________________________
LÍON AMACH NA CODANNA ÁBHARTHA THÍOS LE DO THOIL
IARRATASÓIR

COMH-IARRATASÓIR

A. Go bhfuil leas airgeadais agam
i maoin/i dtalamh dar luach:
€____________

___________________ ___________________
Síniú
Síniú

B. Nach bhfuil aon leas airgeadais agam
in aon mhaoin/talamh.
C. Go raibh leas airgeadais agam roimhe
seo i maoin/i dtalamh agus go bhfuair
mé €______________ ó iad a dhiúscairt
(a dhíol) – tá doiciméid dlí le cur
isteach ina ndeimhnítear na fáltais ó iad
a dhíol agus a dhiúscairt (más infheidhme).
D. Go bhfuil mé i mbun idirscaradh
ó thaobh dlí a fháil ó m'iarchéile
agus go meastar go bhfaighidh mé
€______________ i socraíocht (doiciméid
dlí tacaíochta ag teastáil).

___________________ ____________________
Síniú
Síniú

__________________ _____________________
Síniú
Síniú

___________________ _____________________
Síniú
Síniú

Déanaim an mionn sollúnta thuas, á chreidiúint go coinsiasach é a bheith fíor agus de bhua an
Achta i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938, agus déanaim iarratas leis seo ar Thacaíocht
Tithíocht Shóisialta.
Síniú an Teisteora (Iarratasóir):____________________________________________
Síniú an Teisteora (Comh-Iarratasóir):______________________________________
Arna mhionnú os mo chomhairse ag

a bhfuil aithne phearsanta agam

air/uirthi (nó a cuireadh in aithne dom) ag
ARNA DHÁTÚ an __________lá seo de ________________ 20____________
________________________________________
Coimisinéir Mionnaí nó Aturnae Cleachtach
Leasú Uimh. 006

COMHAIRLE CHONTAE SHLIGIGH
SLIGO COUNTY COUNCIL

NÓTAÍ
1.

Tabhair do d'aire le do thoil go bhfuil an fhaisnéis a sholáthraítear sa mhionnscríbhinn seo
ina ceangal.

2.

Má sholáthraítear faisnéis bhréagach nó mhíthreorach, féadfar deireadh a chur le
d'iarratas ar thithíocht.

3.

Más rud é go ndéanann Comhairle Chontae Shligigh maoin a leithdháileadh ort agus má
fhaightear amach go raibh talamh/maoin i do sheilbh le linn duit iarratas a dhéanamh ar
thithíocht Údarás Áitiúil, féadfar deireadh a chur le do thionóntacht dá bharr.

4.

Comhlíonann Comhairle Contae Shligigh an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí, lena náirítear forálacha Acht um Chosaint Sonraí 2018 agus an Rialacháin Ghinearálta maidir le
Cosaint Sonraí (GDPR). Féach an nasc thíos chun Ráiteas Príobháideachais Chomhairle
Contae Shligigh a fháil.
http://www.sligococo.ie/gdpr/SligoCoCo_DataPrivacyStatement.pdf
**********************
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