Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
Mesto v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
poskytuje jednorázové dávky v hmotnej núdzi občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám,
ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej
núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na
(označiť ):
nevyhnutné ošatenie
základné vybavenie domácnosti
zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa
mimoriadne liečené náklady
A. Údaje o žiadateľovi
Meno:

Priezvisko:

Deň, mesiac, rok narodenia:

Stav:
Štátna príslušnosť:

Trvalý pobyt:
Ulica:
PSČ:

Číslo domu:
Mesto:

č. telefónu:

Prechodný pobyt:
Ulica:

Číslo domu:

PSČ:

Mesto:

č. telefónu:

Povolenie k pobytu:

od:

do:

Odôvodnenie žiadosti:

B. Údaje o fyzických osobách, ktoré sa spoločne posudzujú (manžel/ka, dieťa do 25 rokov
veku, rodič dieťaťa)
Meno
Priezvisko

Dátum
narodenia

Štátna
príslušnosť

Zamestnávateľ
/škola/

Príbuzenský
vzťah

Poznámka:
U detí do 25 rokov je potrebné pri podávaní žiadosti doložiť buď potvrdenie o návšteve školy, resp.
potvrdenie, že je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, príjem detí žijúcich s nimi v domácnosti

C. Prijímové pomery žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (v mesiaci podania žiadosti)
Žiadateľ

Spoločne posudzované osoby
1.

2.

Príjem zo závislej činnosti
Príjem zo samostatne zárobkovej
činnosti
Nemocenské dávky
Dôchodky:
/druh/ ....................................
...................................
...................................
Prídavok na dieťa
Rodičovský príspevok
Príspevok na opatrovanie
Výživné
Peňažná pomoc v materstve
Príjmy z nájmu, prenájmu

Dávka v hmotnej núdzi
Iné
Poznámka:
O prijímových pomeroch je potrebné doložiť doklad pri podaní žiadosti

3.

4.

5.

D. Záznamy mestského úradu
Poplatky po lehote splatnosti žiadateľ:
- Nedoplatok za komunálny odpad

* má

/ nemá

- Daňové nedoplatky

* má

/ nemá

Správne konanie voči žiadateľovi

* má

/ nemá

...................................................
dátum

...............................................
pečiatka a podpis

* nehodiace sa preškrtnite!

Potvrdenie o trvalom pobyte:
Týmto potvrdzujem, že ........................................................................ je v meste(obci)
prihlásený na trvalý od ......................................................................

...................................................
dátum

...............................................
pečiatka a podpis

( vyplniť na príslušnom oddelení mestského úradu v mieste trvalého bydliska žiadateľa) !
E. Čestné prehlásenie žiadateľa

Vyhlasujem, že všetky údaje sú pravdivé. Som si vedomý/má právnych následkov uvedenia nesprávnych
údajov, čo môže mať za následok odňatia jednorázovej dávky v hmotnej núdzi alebo vymáhanie náhrady.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.... o ochrane osobných údajov
na účely tejto žiadosti.

Vo Svite, dňa .............................

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

Prílohy k žiadosti:

1.

Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky a príspevkov v
hmotnej núdzi

2.

Potvrdenie školy - v prípade, ak dieťa školu navštevuje

3.

Dokladovanie príjmov žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb - napr. zo závislej
činnosti, podnikateľskej činnosti, dôchodku a iné...

4.

Dohoda o splátkovom kalendári, ak ho má žiadateľ schválený mestom/obcou

