Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky
A. Údaje o žiadateľovi
Meno

Priezvisko

Deň , mesiac, rok narodenia

rodné číslo

Trvalý pobyt

ulica č.

blok/názov/

poschodie č.

tel.

Prechodný pobyt

ulica č.

blok/názov/

poschodie č.

tel.

Povolenie k pobytu

od

do

Štátna príslušnosť

rodinný stav

Sociálne postavenie
Bankové spojenie:

IBAN:

B. Odôvodnenie žiadosti

C. Údaje o spoločne posudzovaných fyzických osobách, ktoré tvoria domácnosť (manžel/ka,
dieťa, rodič dieťaťa, dieťa do 25 roku veku, atď.)
meno
priezvisko

dátum narodenia
a rodné číslo

štátna
príslušnosť

zamestnávateľ
(škola)

príbuzenský
vzťah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
u detí po ukončení povinnej školskej dochádzky do 25 rokov veku je potrebné pri podávaní žiadosti predložiť potvrdenie
o návšteve školy, resp. potvrdenie, že je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, príjem detí, žijúcich s nimi v domácnosti

D. Príjmové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných fyzických osôb, ktoré tvoria
domácnosť
v mesiaci podania žiadosti
Príjem (výška)

žiadateľ

ďalšie fyzické osoby, ktoré tvoria domácnosť

Čistý mesačný príjem zo závislej
činnosti
Pomoc v hmotnej núdzi
Osobitný príspevok
Dávky sociálneho poistenia
(materská, nemocenská dávka,
dávka v nezamestnanosti)
Dôchodky ( starobný, invalidný,
vdovský, vdovecký, sirotský,
sociálny)
…..............................................
..................................................
Prídavok na dieťa a príplatok
k prídavku
Príspevok na starostlivosť
o dieťa
Výživné, náhradné výživné
Príspevok na aktivačnú činnosť
formou dobrovoľníckej služby
Iné ( napr. peňažné príspevky
na kompenzáciu ŤZP, príspevky
na podporu náhradnej starostl.)
o príjmových pomeroch je potrebné predložiť doklady pri podávaní žiadosti

E. Vyživovacia povinnosť žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných fyzických osôb,
ktoré tvoria domácnosť
meno priezvisko
žiadateľa
a ďalších spoločne
posudzovaných osôb

meno priezvisko osoby,
ktorej má určenú
vyživovaciu povinnosť

súd,
číslo rozhodnutia

začiatok
vyživovacej
povinnosti

výška
vyživovacej
povinnosti

F. Bytové pomery žiadateľa
1. vzťah k bytu

vlastník
(spoluvlastník)*
- rodinného domu
- bytu
- časti rodinného domu
- časti bytu

nájomca*
- rodinného domu
- časti rodinného domu
- bytu, časti bytu:
obecný
družstevný
služobný
iný

podnájomník v*
- rodinnom
dome
- byte:
obecný
družstevný
služobný
iný

iný*

počet osôb, ktoré
v byte bývajú
počet izieb, ktoré
užíva žiadateľ
a s ním spoločne
posudzované osoby
* hodiace sa podčiarknite
2. Výdavky na bývanie
a) nájomné - mesačný predpis

výška mesačných / ročných výdavkov

b) úhrady za služby spojené s bývaním
c) daň z nehnuteľnosti
d) iné /komunálny odpad/
(o výške výdavkov na bývanie je potrebné predložiť doklady pri podávaní žiadosti)

G. Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov uvedenia
nesprávnych údajov. Ďalej súhlasím s vykonaním šetrenia sociálnych pomerov v mojej domácnosti za mojej
prítomnosti a so zisťovaním a overovaním niektorých skutočností u mojich najbližších príbuzných, ktoré sú
potrebné pre rozhodnutie o poskytnutí jednorazovej dávky.
Beriem na vedomie skutočnosť, že som povinný predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutého
finančného príspevku do 30 dní odo dňa prijatia finančného príspevku.
V.............................. dňa..............................

.................... ................................................
podpis žiadateľa/ zákonného zástupcu

H. Poučenie dotknutej osoby so spracovaním údajov
Mesto Poprad spracúva osobné údaje uvedené v tejto žiadosti podľa § 31 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie , ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.
V.............................. dňa..............................

....................................................................
podpis žiadateľa/ zákonného zástupcu

I. Prílohy k žiadosti
Rozhodnutie alebo potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - o poskytovaní pomoci v hmotnej
núdzi .
2. Potvrdenie o návšteve školy alebo vysvedčenie - v prípade, že dieťa navštevuje školu.
3. Potvrdenie predškolského zariadenia o návšteve – v prípade, že dieťa navštevuje predškolské zariadenie.
4. Potvrdenie lekára - v prípade, že dieťa je v domácej starostlivosti rodiča alebo v prípade, že žiadateľ
a spoločne posudzované fyzické osoby, ktoré tvoria domácnosť majú zvýšené výdavky na lieky.
5. Zdokladovanie všetkých príjmov žiadateľa a spoločne posudzovaných fyzických osôb, ktoré tvoria
domácnosť - napr. zo závislej činnosti, podnikateľskej činnosti, dôchodku, príjmy nezaopatreného dieťaťa,
a iné ...
6. Rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a určení výživného.
7. Doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním za predchádzajúci kalendárny mesiac alebo Dohoda o
splátkach dlhu.
8. Doklad o nároku na aktivačný príspevok.
9. Doklad o nároku na ochranný príspevok.
10. Doklad o zahájení konania vo veci výživného a príspevku rozvedeného manžela/lky.
1.

V ................................ dňa ...................................
................................................................
podpis žiadateľa / zákonného zástupcu
Overil na základe OP .................. dňa ........................................
Meno a priezvisko zamestnanca MsÚ Poprad .............................................

