Príloha č. 1
k všeobecne záväznému
nariadeniu č. 1 /2009
Žiadost’ o poskytnutie príspevku na dopravu
Meno a priezvisko žiadateľa.........................................,.................,................................................,.....,..........
Trvalé bydlisko.....................................................................................................................................................
Dátum narodenia.................................................................................................................................................
Zamestnávateľ/evidencia na ÚPSVaR od...........................................................................................................
Bytové pomery žiadateľa/druh bytu, výška nájmu/..............................................................................................
Mám — nemám dlh na nájomnom, ak áno, akú sumu:..........................................................................................
Poberám dôchodok/ druh, výška/....................................................................................................................... .
Poberám podporu v nezamestnanosti........................................................,........................................................
Poberám dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR................................................,......................................................
Meno a priezvisko partnera/manžel, manželka, druh/....................................................................................
Trvalé bydlisko.....................................................................................................................................................
Dátum
narodenia............................................................................................................................. ....................
Zamestnávateľ/evidencia na ÚPSVaR od...........................................................................................................
Poberám dôchodok/ druh, výška/........................................................................................................................
Poberám podporu v nezamestnanosti.................................................................................................................
Poberám dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR.......................................................................................................
Výživné na deti...................................... €/Sk

Číslo rozsudku.................................................

Nezaopatrené deti, na ktoré žiadatel' požaduje príspevok na dopravu:
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Adresa detského domova

Ďalšie osoby žijúce so žiadatel'om v spoločnej domácnosti:
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Vzťah k žiadateľovi

Výška príjmu u žiadateI'a a osôb, ktoré sa spoločne posudzujú, sa skúma za obdobie 3 mesiacov pred
podaním žiadosti
Majetkové pomery žiadatel'a a d'alších spoločne posudzovanych osôb:
a.) súkromná chata
( áno -- nie )
b.) auto, garáž
( ano -- nie )
c.) iné/ uviest’ konkrétne/
d.) nehnuteľný majetok
Príjmy z nájmu, prenájmu:
( zmluva z nájmu a prenájmu)

€/Sk

Zdôvodnenie žiadosti:

Prehlasujem, že nevykonávam žiadnu živnost‘ ani nemám iný príjem. Uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé a
neprávom prijatý príspevok som povinný/á vrátit’.
V Bratislave dňa ...........................................

podpis żiadateľa

Áno / Nie (nehodiace sa preškrtnite): Žiadateľ súhlasí s poskytnutím a spracovaním osobných údajov
v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA 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), resp. § 13 ods. 1
písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V ....................................... dňa ......................

...............................................................
podpis žiadateľa

Povinné prílohy žiadosti:
1. Písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, spovolením
a uvedením odporúčaného rozsahu návštev diet’aťa
2. Právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťat’a do náhradnej rodinnej starostlivosti
3. Potvrdenie o výške príjmu
4. U nezamestnaných doklad o evidencii na ÚPSVaR

Sociálna odkázanosť na príspevok na dopravu v zmysie VZN č. 1 /2009
Výpočet sociálnej odkázanosti:

Príjem:

Počet členov v domácnosti:

Mzdy:

Životné minimum:

Dávka v hmotnej núdzi :
PnD:
Rodičovský príspevok:
Podpora nezamestnanosti:
Výživné:

Spolu:

Spolu:

Do výšky príjmu sa nezarátavajú:

a)

kompenzačné príspevky

b)

príspevok za bezvládnosť

c)

štipendiá

d)

príspevok na bývanie

e)

príspevok na zdravotnú starostlivosť

f)

príspevok pre tehotnú ženu

g)

aktivačný príspevok

h)

ochranný príspevok

i)

výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnost' žiadateľ dokladuje
oznamením na polícii, resp. o začatí súdneho konania

Údaje overil a výpočet uskutočnil:
Poznámka:

