
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

A. Údaje o žiadateľovi
Meno                                                            Priezvisko
Deň , mesiac, rok narodenia                          rodné číslo

Trvalý pobyt                         ulica č.                                blok/názov/                  poschodie č.    tel.

Prechodný pobyt                    ulica č.                                 blok/názov/                  poschodie č.    tel.

Povolenie k pobytu                                      od                                                      do

Štátna príslušnosť                                        rodinný stav                                           

Sociálne postavenie

Odôvodnenie žiadosti

B. Príjmové pomery žiadateľa a ďalších fyzických osôb, ktoré sa spoločne posudzujú

v mesiaci podania žiadosti a 12 mesiacov pred podaním žiadosti

Príjem (výška) žiadateľ ďalšie fyzické osoby, ktoré sa spoločne posudzujú
             1.                       2.                    3.

Čistý mesačný príjem zo závislej 
činnosti
Čistý mesačný príjem zo 
samostatnej zárobkovej činnosti
Nemocenské dávky

Dávka v nezamestnanosti



Dôchodky 
(druh)............................
......................................................
...
Prídavok na dieťa 

Rodičovský príspevok

Zaopatrovací príspevok

Výživné

Peňažná pomoc v materstve

Príjmy z nájmu, prenájmu

Iné

o príjmových pomeroch je potrebné predložiť doklady pri podávaní žiadosti

C. Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov 
uvedenia nesprávnych údajov. 
Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre rozhodnutie o dávke v hmotnej núdzi 
od úradu práce,soc. vecí a rodiny,  daňového úradu, poisťovní, iných štátnych orgánov, iných právnických 
osôb alebo fyzických osôb, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania.

V ................................ dňa ...................................
................................................................
  podpis žiadateľa / zákonného zástupcu

Overil na základe OP .................. dňa ........................................
Meno a priezvisko zamestnanca MsÚ Stará Ľubovňa .............................................

Prílohy žiadosti:
l. Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - o evidencii  uchádzačov o zamestnanie
                                                                                     - o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
2. Potvrdenie Sociálnej poisťovne  poskytovaní /neposkytovaní/ dávky v nezamestnanosti.
3. Potvrdenie školy - v prípade, že dieťa navštevuje školu
4. Zdokladované všetky príjmy žiadateľa a ďalších fyzických osôb, ktoré sa spoločne posudzujú - napr.
    zo závislej činnosti, podnikateľskej činnosti, dôchodku, príjmy nezaopatreného dieťaťa,  a iné ...
5. Rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a určení výživného.
6. Doklad o nároku na aktivačný príspevok
7. Doklad o nároku na ochranný príspevok


