Mestský úrad Štúrovo
Žiadosť
o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle Zásad mesta
Štúrova o podmienkach poskytovania jednorázových dávok

A.

Údaje o žiadateľovi)

Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Trvalé bydlisko
Rodinný stav
Zamestnávateľ
Údaje o spoločne posudzovaných osobách (manžel/ka, rodič dieťaťa, dieťa)
Dátum
Rodinný
Príbuzenský
Zamestnávateľ (škola)Meno a priezvisko
narodenia
stav
vzťah
názov, sídlo

B.

Podlžnosti voči mestu- za TKO, daň z nehn, za psa, iné...
m
Odôvodnenie žiadosti:

C.

Príjmové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb
Spoločne
Žiadateľ
posudzované osoby
Dávky nemocenského poistenia
/ predložiť potvrdenie zamestnávateľ
alebo zo Sociálnej poisťovne/
Dávka v nezamestnanosti
/predložiť potvrdenie resp. kópiu rozhodnutia /
Dávky dôchodkového poistenia
/predložiť kópiu rozhodnutia zo
Sociálnej poisťovne /
Materský príspevok
/predložiť potvrdenie zo Sociálnej
poisťovne/
Výživné
/ predložiť kópiu rozsudku súdu /
Príjem zo závislej činnosti
/predložiť potvrdenie od zamestnávateľa/
Iné
/napr. príjmy z prenájmu a pod.

Poznámka: Pri podávaní žiadosti o príjmových pomeroch je potrebné predložiť doklady

D.

Príjmové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb
Potvrdzuje ÚPSVaR v Nových Zámkoch,odbor sociálnych vecí a rodiny, vysunuté
pracovisko v Štúrove
Žiadateľ alebo Spoločne posudzovaná osoba
Dávka a príspevky v hmotnej núdzi:

Od..................................v sume..............................
Pomoc v hmotnej núdzi

Žiadosť vo vybavovaní:
áno – nie

Pečiatka, podpis
Náhradné výživné :
Náhradné výživné
Od .................................. v sume ........................

Dotácie v zmysle výnosu MPSVaR
z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1,
ktorým sa mení výnos MPSVR SR z 5.
decembra č. 29775/2007-ii/1 o
poskytovaní dotácií ........

Dotácia na stravu :
áno – nie
Dotácia na školské potreby : áno – nie

Pečiatka, podpis
Prídavok na dieťa:
Od ............................... v sume ...............................
Príplatok k prídavku na dieťa :
Od ............................... v sume .................................
Rodičovský príspevok :
Štátne sociálne dávky
/ opakované /

Od ................................. v sume ...............................
Príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o
dieťa:
Od .................................. v sume ..............................
Iné: ...........................................................................
Od .................................. v sume ..............................

Pečiatka, podpis
Peňažný príspevok na opatrovanie :
Peňažný príspevok na kompenzáciu
ťažko zdravotne postihnutých

Od ..................................... v sume ............................

Pečiatka, podpis

E.

Evidenciu žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb
potvrdzuje ÚPSVaR v Nových Zámkoch,odbor služieb zamestnanosti, vysunuté
pracovisko v Štúrove
Žiadateľ alebo Spoločne posudzovaná osoba

Žiadateľ evidovaný ako uchádzač o zamestnanie:
Od .................................................................
Odbor služieb zamestnanosti

Spoločne posudzovaná osoba evidovaná ako
uchádzač o zamestnanie :
Od .........................................................

Pečiatka, podpis

F.

Súhlas k spracovaniu osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa,
PSČ) pre účely rozhodovania a výplaty jednorázovej dávky v hmotnej núdzi .

Podpis dotknutých osôb:
(žiadateľ a spoločne posudzované
osoby)

G.

Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych
následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.
V prípade uvedenia nepravdivých resp. neúplných údajov MsÚ Štúrovo môže rozhodnúť o
povinnosti vrátiť neprávom vyplatenú jednorázovú dávky v hmotnej núdzi.
Vyhlasujem, že jednorázovú dávku v hmotnej núdzi využijem na účel, na ktorý sa mi poskytla.
Pokladničné bloky vo výške priznanej dávky predložím MsÚ Štúrovo v termíne do ...................
Beriem na vedomie, že v prípade nepredloženia dokladov do uvedeného termínu resp.
nevyužitia poskytnutej jednorázovej dávky na účel, na ktorý sa mi poskytla, MsÚ rozhodne o
povinnosti vrátiť neprávom vyplatenújednorázovú´dávku v hmotnej núdzi.

V

Štúrove

dňa
Podpis žiadateľa

