Meno a adresa žiadateľa :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mestská časť Košice – Šaca
Železiarenská č. 9
040 15 Košice - Šaca
Vec:
Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
Podpísaná /ý/ …………………………………. dátum nar. ………………stav……………….
bytom v ………………………………………. ul. .......... .……………………………………
č.d. ......................
zamestnaná(ý)…………………………iné……………………………..
žiadam
Mestskú časť Košice – Šaca v zmysle § 17 zák. č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a
o zmene a doplnení niektorých zákonov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na
úhradu mimoriadnych výdavkov na: ............................................................................................
.......................................................................................................................................................
V rodine máme ......... deti, z toho ......... školopovinné (doložiť doklad o návšteve školy)
Meno a priezvisko dieťaťa
Dátum narodenia

Manžel/manželka, resp. otec/matka dieťaťa ....................................... narodený/á
............................m bytom v ............................................. žije/nežije s nami v spoločnej
domácnosti, je/nie je zamestnaný/á v ............................................... a bol/nebol zaviazaný
platiť na výživu menovaných detí výživné mesačne vo výške ........................ Eur (doložiť
rozhodnutie súdu).
Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne (uviesť všetky dôvody):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
K žiadosti je potrebné doložiť:
- rozhodnutie o hmotnej núdzi s vyznačením právoplatnosti príslušného ÚPSVaR
- potvrdenie o hmotnej núdzi z ÚPSVaR
- doklad o zaplatení nájomného za príslušný mesiac – fotokópia
- doklad o vynaložených výdavkoch
- potvrdenie o návšteve školy
- rozhodnutie súdu o určení výživného

Čestné vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti poskytnutých údajov uvedených v žiadosti a súhlas
k spracovávaniu osobných údajov v predmetnej veci:
Podpísaný/á vyhlasujem na svoju česť, že všetky skutočnosti som uviedol/uviedla pravdivo,
že nevlastním žiaden majetok, z ktorého mám príjem a som priznal/a všetky vlastné príjmy
a príjmy posudzovanej rodiny.
Potvrdzujem, že som bol/a podľa § 39 ods. 3 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších zmien a doplnkov poučený/á o právnych následkoch uvedenia nepravdivých
údajov.
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s požiadavkami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej len „Nariadenie“) týmto svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi Mestská časť Košice – Šaca, IČO: 00691054,
Železiarenská 9, 040 15 Košice - Šaca (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre
účel vedenia databázy Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z Mestskej časti Košice Šaca po dobu
nutnej lehoty uloženia v súlade s platnými predpismi alebo do písomného odvolania súhlasu.

V Košiciach – Šaci:

odpis žiadateľa(ky): ………………………
číslo OP: ......................................

