MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov
Mestský úrad v Prešove
odbor sociálnych služieb
oddelenie starostlivosti
o zdravotne postihnutých
a seniorov
Jarková 24
080 01 Prešov

Žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci
I. Údaje o žiadateľovi
Meno, priezvisko:

Rodená:

Dátum narodenia:

Rodinný stav:

E-mail:

Č. tel.:

Adresa trvalého pobytu:
Aktuálna adresa:
Zamestnanie:
Číslo bankového účtu:

Kód banky:

II. Zákonný zástupca žiadateľa, ak nie je žiadateľ spôsobilý na právne úkony
Meno, priezvisko:
E-mail:
Adresa trvalého pobytu:

III. Kontaktná osoba
Meno, priezvisko:

Č. tel.:

E-mail:

Adresa trvalého pobytu:

Žiadateľ je držiteľ preukazu ZŤP/ZŤPS

Č. tel.:

áno – nie*

Potvrdenie od lekára – diagnóza (slovensky)
- hlavná diagnóza
- ostatné choroby

* nehodiace sa prečiarknite
IV. V spoločnej domácnosti so žiadateľom býva:
Meno a priezvisko
dátum narodenia
príbuzenský vzťah
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zamestnanie

Svoju žiadosť odôvodňujem/e: ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Potvrdenie o zaplatení poplatkov za bývanie:

............................................................

VI. Čestne prehlasujem, že poberám – nepoberám* dávku v hmotnej núdzi resp. príspevok k dávke
v hmotnej núdzi.
V Prešove, dňa: ........................................
..........................................................................
podpis žiadateľa/zákonného zástupcu
* nehodiace sa prečiarknite
VII. Čestné vyhlásenie žiadateľa:
Žiadateľ o jednorazovú dávku sociálnej pomoci vyhlasujem na svoju česť, v súlade so zákonom
o správnom konaní č. 71/1967 Zb. v platnom znení, že ja ani osoby so mnou spoločne posudzované
nemajú iný príjem, ako príjmy, ktoré som dokladoval k tejto žiadosti a zároveň vyhlasujem, že
všetky údaje sú pravdivé a som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov
čestného vyhlásenia.

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

...............................................................................
podpis žiadateľa/zákonného zástupcu

Povinnosťou žiadateľa o jednorazovú dávku sociálnej pomoci je mať uhradené miestne
poplatky (za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, daň z nehnuteľnosti a daň za psa –
po podaní žiadosti preverí odbor sociálnych služieb).

Prílohy :
- potvrdenie o výške príjmu za predchádzajúci mesiac resp. za predchádzajúci kalendárny rok pri
nepravidelnom príjme alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia súdu,
- potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie je
dobrovoľne nezamestnaný,
- v prípade ak je žiadateľ alebo fyzické osoby, ktoré sú s nim spoločne posudzované, nezamestnaný/é,
potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie
a doklad zo sociálnej poisťovne o poberaní podpory v nezamestnanosti,
- potvrdenie o úhrade nákladov spojených s bývaním za predchádzajúce tri mesiace, resp. dohodu
o uznaní a splácaní dlhu na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu, ktorú spláca
v dohodnutých splátkach,
- doklad o mimoriadne zvýšených výdavkoch.
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