Žiadosť o poskytnutie pomoci v čase náhlej núdze
podľa §3 ods. 2 písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Podpísaný/á .....………………………………. rodné meno ....……………………………….
Narodený/á …………………….. rodné č. ………......… zamestnaný/á .....………………….
....................................................................................................................................................
trvale bytom …………………………ulica ………………………….......... č. domu ..............
žiadam o poskytnutie pomoci v čase náhlej núdze
Rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti so žiadateľom:
Meno a priezvisko:
príbuzenský pomer:

narodený:

1……………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………………..
Manžel/manželka/druh/družka//* .............………………………………nar. ......................
s ktorým/ktorou žijem v spoločnej domácnosti je – nie je/* zamestnaná v ..………….......
.................................................................................................................................................
a má príjem za predchádzajúci kalendárny mesiac vo výške ............................………... EUR
prídavok na dieťa vo výške ....…………………………………………………………. EUR
výživné na deti vo výške .....................................................………………………….… EUR
Dôvod žiadosti o poskytnutie pomoci v čase náhlej núdze………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Dátum…………..

…………………………………
podpis žiadateľa

__________________________
/* Nehodiace sa prečiarknite

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých Mestu Holíč,
Bratislavská 5, 908 51 Holíč, podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účel
poskytnutia jednorazovej dávky v náhlej núdzi. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby
jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v §§21-28 zákona 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum………......…..

...…………………………………
podpis žiadateľa

A/ potvrdenie o príjme žiadateľa /mzda a iný doklad o príjme/
Príjem za predchádzajúci kalendárny mesiac ..……...………………....... EUR
Prídavok na dieťa .………………………………………………………. EUR
výživné na deti ..………………………………………………………… EUR
Dátum:
...................................................................... ...........................................................................
obtlačok pečiatky a podpis zamestnávateľa: obtlačok pečiatky a podpis sociálnej poisťovne:
B/ Potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadateľ/ka ................................................................ je – nie je/* v evidencii uchádzačov o
zamestnanie

od

……………………………….....

a poberá

–

nepoberá/*

podporu

v nezamestnanosti/dávku a príspevky v hmotnej núdzi/* vo výške ................. EUR mesačne.
Podporu v nezamestnanosti/ dávku a príspevky v hmotnej núdzi/* nepoberá z dôvodu
…………………………………………………….......................................................................
…………………………………………………….......................................................................
Dátum..............................

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

C/ Potvrdenie o platení nájomného:
Ako správca bytu potvrdzujem, že žiadateľ platí/neplatí/* riadne nájomné vo výške…………
EUR mesačne, resp. nedoplatky na nájomnom vo výške ……… EUR mesačne za obdobie
od ............. do ..........................
Dátum..............................
__________________________
/* Nehodiace sa prečiarknite

................................................................
pečiatka a podpis správcu bytu

