
Príloha č. 1 

 

                                                                                                                                                       Obec Vinodol 

                                                                                                                                                       Obecná 473/29 

                                                                                                                                                       951 06 Vinodol 
 

 

 

Ţiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, podľa § 15 zákona 

č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 
v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN. 1/2015 o poskytovaní 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej sociálnej dávky a sociálnej pôžičky občanom obce Vinodol 

 
 

A. Údaje o ţiadateľovi 

 

Meno: 

 

Priezvisko: 

 

Štátna príslušnosť: 

 

Deň, mesiac, rok narodenia: 

 

Rodné číslo: 

 

Trvalý pobyt:                                                                                  Tel. :  

 

 

Adresa prechodného pobytu(toho času pobyt): 

 

 

Rodinný stav: OP č.: 

SOCIÁLNE POSTAVENIE 

 

 

 

ODÔVODNENIE ŢIADOSTI 

Žiadam o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na úhradu výdavkov:  
a) na nevyhnutné ošatenie 

b) základné vybavenie domácnosti 

c) mimoriadne výdavky pre nezaopatrené dieťa ( školské potreby, školské výcviky, škola v prírode, detský 

tábor, záujmová činnosť atď.) 

Zdôvodnenie :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách 

* manžel/-ka, dieťa do veku 25 rokov, rodič dieťaťa, 

Meno, priezvisko 
Dátum 

narodenia 

Trvalé 

bydlisko, štátna 

príslušnosť 

Príbuzenský 

vzťah 

Zamestnávateľ 

(škola) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

U detí po ukončení povinnej školskej dochádzky je potrebné pre podávaní žiadosti predložiť 

potvrdenie o návšteve školy, resp., že je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, príjem detí 

žijúcich s nimi v domácnosti. 

  

 

C. Príjmové pomery ţiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb 

 

* aktuálne údaje v mesiaci podania žiadosti  

Príjem (výška v eurách) Ţiadateľ 
Ďalšie spoločne 

posudzované osoby 

Čistý mesačný príjem zo závislej činnosti 

/príjem od zamestnávateľa/ 

  

Čistý mesačný príjem zo samostatnej 

zárobkovej činnosti (daňové priznanie) 

  

Nemocenské dávky   

Podpora v nezamestnanosti   

Dôchodky 

(druh):.......................................... 

                              

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

  

Prídavky na deti   

Rodičovský príspevok   

Výţivné   

Dávka v hmotnej núdzi 

príspevky:.......................................... 

                             

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

  



Príjmy z nájmu, prenájmu   

Iné /kompenzačné dávky.../ 

 

Príjem za posledných 12 mesiacov 

  

D. Majetkové pomery ţiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb 

Vlastníctvo Ţiadateľ 
Ďalšie spoločne 

posudzované osoby 

- nehnuteľnosti   

- hnuteľné veci vyššej 

hodnoty (napr. auto – 

značka, rok výroby) 

  

- vklady   

- cenné papiere, umelecké 

diela, umelecké predmety) 

  

- iné vymenujte   

 

E. Osobitné údaje o ţiadateľovi a ďalších spoločne posudzovaných osobách 

     (preukaz ZŤP, tehotenská kniţka) ............................................................... 

 

Vyţivovacia povinnosť VP ţiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb (SPO) 
Meno, priezvisko ţiadateľa 

Meno, priezvisko ďalších 

SPO 

Meno a priezvisko osoby, 

ku ktorej má určenú VP 

Súd 

č. rozh. 

Začiatok 

VP 

Výška VP 

     

     

     

     

     

 

F. Bytové pomery 

* hodiace sa označte krížikom 

1. Vzťah k bytu, rodinnému domu (RD) 

Vlastník * 

□ Spoluvlastník: 

□ RD 

□ bytu 

□ časti bytu 

□ časti RD 

□ Nájomca: 

□ RD 

□ Časti RD 

□ bytu 

□ časti bytu 

□ 

Podnájomník 

□ v RD 

□ v byte 

Iný: 

□ v RD 

□ v byte 

Obývaný byt, 

RD: 

□ obecný 

□ druţstevný 

□ v osobnom 

    vlastníctve 

□ sluţobný 

□ iný 

 



Veľkosť bytu : Kategória bytu: 

2. Výdavky na bývanie Výška mesačných/ročných výdavkov 

v eurách: 

a) nájomné  

b) elektrina, plyn  

c) daň z nehnuteľnosti  

d) iné  

(o výške výdavkoch na bývanie je potrebné predložiť doklady pri podávaní žiadosti) 

 

 

G. Vyhlásenie ţiadateľa 

 

 

 Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (-á) 

právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov. 

 Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre rozhodnutie o jednorazovej 

dávky v hmotnej núdzi od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, daňového úradu, poisťovní, iných 

štátnych orgánov, iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré vykonávajú 

sprostredkovanie zamestnania 

 Ďalej súhlasím s vykonaním návštevy v mojej domácnosti za mojej prítomnosti a so 

zisťovaním a overovaním niektorých skutočností, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie o poskytnutí 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi u mojich najbližších príbuzných príp. u susedov. 

             Dobrovoľne súhlasím s poskytnutím osobných údajov rozhodných pre spracovanie žiadosti 

o jednorazovú dávku v hmotnej pomoci. 

 

 

 

 

Vo Vinodole dňa  

  Podpis ţiadateľa/zákonného zástupcu 

 
 

 


