
 
OBEC SEMEROVO 

           

Adresa:  Semerovo č.345, 941 32  SEMEROVO  

 

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky  
  

  Žiadateľ/-ka Manžel/-ka 

druh,družka žiadateľa 

1. Meno a 

priezvisko 

  

2. Dátum narodenia   

3. Rodné číslo   

4. Bydlisko žiadateľa   

5. Rodinný stav žiadateľa   

6. Zamestnávateľ žiadateľa   

7. Potvrdenie o čistom mesačnom 

príjme za posl.12 mesiacov 

  

8. Rodič. príspevok, materský prísp.    

9. Potvrdenie Úradu práce sociálnych 

vecí a rodiny o poskytovaní 

pomoci a príspevkov v hmotnej 

núdzi                Pečiatka a podpis 

  

10. Poberateľ/ka/ dôchodku 

(druh)……………………………. 

  

 Iné príjmy: ………………………   

 

Meno a priezvisko: Dátum narod.: Potvrdenie o dochádzke do školy, počet 

neospravedlnených hodín (záškoláctvo) 
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13. Rozvod, výživné 

Rozsudkom Okresného /Krajského súdu v …………………………… č. k.: ………………………………….. 

zo dňa…………………………bolo manželstvo rozvedené. 

 

Rozsudkom……………………súdu v ………………………………..č.k. ……………………………………..  

 

zo dňa…………………………… bolo určené výživné na deti: 

pre malol………………………………………….€ ………………mesačne, 

pre malol………………………………………….€……………….mesačne, 

pre malol. ……………………………………….  €…………… …mesačne, 

pre malol………………………………………….€……………….mesačne,  

 

                                                                                          …………………………………………… 

 

14. Bytové pomery:/rod.dom, mestský byt, družstevný byt, byt v OV podnájom, resp. iné/ 

Výška nájomného v  €  mesačne…………………… inkaso: el.en. ………,  plyn……….. 

/predloží sa doklad k nahliadnutiu/                                                                 RTV………… 

 

 

15. Dôvod podania žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky : 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

- 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. V y h l a s u j e m, že som všetky údaje uviedol /la/ pravdivo.                      

 

               Som si vedomý/á/ následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo zatajenia 

skutočností, ktoré by mali vplyv na rozhodnutie o priznaní dávky, ako aj to, že neprávom prijaté dávky 

som povinný/á/ vrátiť alebo uhradiť. 

               Zároveň dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov a osobných údajov členov mojej rodiny 

potrebných pre rozhodnutie o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.                  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  

 

 

 

 

V  Semerove, ……………………………..                        ………………………………………. 

                                                                                                                         podpis žiadateľa 

 

                                        



ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 
Meno a priezvisko:                                                                   Stav: 

Dátum narodenia:                                                                    Miesto nar.: 

Rodné číslo:                                                                               OP séria:           číslo: 

Bydlisko:                                                                                    Vydaný dňa: 

Zamestnávateľ:                                                                          Kým:  

 

 

            Vyhlasujem na svoju česť, že ja a osoby, ktorých príjem pre účely posudzovania 

hmotnej núdze sa posudzujú spoločne podľa ust. § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom 

minime                 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 3 a 4 zákona 417/2013 Z. 

z. o pomoci                    v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov vlastním/-

e: 
 

1) Úspory a cenné papiere:* 

- úspory                       áno - nie, ak áno v sume   ................. Sk 

- cenné papiere           áno - nie, ak áno v hodnote  ............. Sk 

2) Nehnuteľnosti:*    

- poľnohospodárska pôda s výmerou   .........m2                                                                  áno - nie 
- rekreačná chata, chalupa                                                                            áno - nie 

- iná nehnuteľnosť (charakteristika)                                                             áno - nie 

3) Miestnosti neslúžiace na bývanie, ktoré neslúžia na bezprostredné uspokojovanie životných potrieb:* 

- garáže                       áno - nie 

- ateliéry                      áno - nie 

- skladištia                   áno - nie 

- iné                             áno - nie 

4) Hnuteľné veci vysokej hodnoty:* 
- zbierky vyššej hodnoty (známky, obrazy, zlato)                                         áno - nie 

- viac farebných TVP, HIFI zostáv (uviesť koľko)                                         áno - nie 

- väčšie množstvo poľnohospodárskych zvierat a hydiny, ktorých chov prevyšuje potreby 

  moje a mojich rodinných príslušníkov                                                         áno - nie 

- motorové vozidlo(á)                                                                                    áno - nie 

- iné hnuteľné veci vysokej hodnoty, ktoré neslúžia na bezprostredné uspokojovanie životných a 

osobnýchpotrieb                                                                                            áno – nie 

 

5) Iné finančné príjmy:* 

- dôchodok (uviesť druh a výšku) :  ...................................... 

- mimopracovný úväzok (koľko) :  ....................................... 

- iné príjmy (aké):  ................................................................. 

 

 

Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý(á) právnych následkov nepravdivého čestného 

vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci správny orgán v zmysle § 21 zákona č.372/1990 Zb. 

 

(Čo sa hodí podčiarknite) 

 

 

 

V Semerove, dňa............................................ 
 

 

 

Overujúci orgán:                                                                                                      Podpis občana: 

 

 

 


