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Obec Úhorná 
 

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky 
 

A. Údaje o žiadateľovi 
Meno Priezvisko (rodné priezvisko) 

Deň, mesiac, rok narodenia Rodné číslo 

Adresa trvalého pobytu Číslo telefónu 

Adresa prechodného pobytu (toho času pobyt) 

Rodinný stav 

Druh dôchodku 

 

Odôvodnenie žiadosti 
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......................................................................................................................................................................... 

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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Žiadam o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu výdavkov spojených: 
 s nákupom základných školských potrieb pri nástupe dieťaťa do školy,  

 s čiastočnou  úhradou  poplatku  za  dieťa,  ktoré  sa  zúčastní  školy   v   prírode,   lyžiarskeho   výcviku   

alebo plaveckého   výcviku,    

 s kúpeľnou liečbou,  

 na úhradu nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, napr. záplavy, víchrice, požiaru - v prípade, 

že požiar vedome, resp. z nedbanlivosti nezapríčinila osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala, 

 na úhradu nákladov súvisiacich s kúpou nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to najmä postele, stola, 

stoličky, variča, vykurovacieho telesa, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, 

 na liečbu závažného ochorenia žiadateľa alebo členov domácnosti, ak tieto výdavky nie sú hradené 

prostredníctvom zdravotného poistenia, 

 s inými mimoriadnymi výdavkami súvisiacimi s nepriaznivou sociálnou situáciou žiadateľa a členov 

domácnosti ( nákup potravín a pod.) 

 

Ak žiadateľ o jednorazovú dávku nedoplní svoju žiadosť v lehote 15 dní od 

doručenia výzvy, bude konanie vo veci žiadosti pre neúplnosť zastavené. 
 

 

 

B. Údaje o členoch domácnosti žijúcich so žiadateľom v spoločnej 

domácnosti 
Meno Priezvisko Dátum 

narodenia 

Zamestnávateľ (škola) Príbuzenský 

vzťah 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

U detí po skončení školskej dochádzky do 25 rokov veku je potrebné pri podávaní žiadosti predložiť 

potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie, že je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, príjem detí, 

žijúcich s nimi v domácnosti. 
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C. Príjmové pomery žiadateľa a členov domácnosti žijúcich so žiadateľom 

v spoločnej domácnosti (v mesiaci podania žiadosti) 
 
 

Príjem (výška) Žiadateľ Ďalšia fyzicky 

posudzovaná 

osoba č. 1 

Ďalšia fyzicky 

posudzovaná 

osoba č. 2 

Ďalšia fyzicky 

posudzovaná 

osoba č. 3 
Pomoc v HN pre 

jednotlivca s 1 dieťaťom 
    

Pomoc v HN pre dvojicu 

s dvomi deťmi 
    

Pomoc v HN pre dvojicu 

s dvomi deťmi 
    

Pomoc v hmotnej núdzi 

pre jednotlivca 
    

Príspevok na bývanie     

Prídavok na dieťa     

Rodičovský príspevok     

Príspevok na 

nezaopatrené dieťa 
    

Výživné alebo náhradné 
výživné 

    

Dôchodky (druh)     

Aktivačný príspevok     

Ochranný príspevok     

Iné príspevky (druh)     

Príjem spolu     

O príjmových pomeroch je potrebné predložiť doklady pri podávaní žiadosti. 

 

 

D. Výdavky žiadateľa na bývanie – výška mesačných výdavkov 
 Žiadateľ  Žiadateľ 

výdavky spojené s bývaním 

(nájomné) 

Nájomné - -iné výdavky 

(vymenujte) 

 

úhrady za služby spojené 

s bývaním 

(elektrina, voda, RTVS, plyn) 

Voda – 

RTVS – 

Elektrina – 

Plyn - 

  

Mesačné výdavky spolu:  

 

E. Bytové pomery žiadateľa -údaje 
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Žiadateľ je: Počet osôb, ktoré v byte bývajú – 

v tom dospelí, zaopatrené deti: 
Nezaopatrené deti: 

a) vlastník bytu 
b) vlastník rodinného domu 

c) nájomca bytu 

d) nájomca rodinného domu 

Počet izieb, ktoré užíva žiadateľ a s ním spoločne 

posudzované osoby - 
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F. Vyživovacia povinnosť žiadateľa a ďalších členov domácnosti, ktorí sa 

spoločne posudzujú 
Meno, priezvisko 

žiadateľa a ďalších 
posudzovaných osôb 

Meno, priezvisko osoby, ku 

ktorej má určenú 
vyživovaciu povinnosť 

Súd 

číslo 

rozhodnutia 

Začiatok 

vyživovacej 
povinnosti 

Výška vyživovacej 

povinnosti 

     

     

 

G. Vyhlásenie žiadateľa 
 

 

H. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V …………………… dňa.................................................................. 

 

Overil na základe OP č...................................................................... 

 

Meno a priezvisko zamestnanca ........................................................ 
 

 

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

podpis žiadateľa/zákonného zástupcu 
 

Prehľad o doteraz poskytnutých dávok 

 
 

 

 

 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, nezatajil (a) som súvisiace informácie. Som si vedomý (á) 

právnych následkov uvedenia nesprávnych údajov. 

Beriem na vedomie skutočnosť, že som povinný predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutého finančného 

príspevku do 30 dní odo dňa prijatia finančného príspevku. 

Menovaný/á ................................................................. udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných 

údajov poskytnutých obci podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných  údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel poskytnutia jednorazovej dávky, a to v rozsahu 

meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, adresa 

prechodného bydliska, telefónne číslo, rodinný stav, zamestnávateľ, druh a výška  príjmu,  druh  a výška  

dôchodku,  iné  príjmy  a  príspevky,  údaje  o zdravotnom  stave,  údaje  o rodinných príslušníkoch, prípadne 

o členoch domácnosti žijúcich so žiadateľom v spoločnej domácnosti, bytové pomery žiadateľa a členov 

domácnosti žijúcich so žiadateľom v spoločnej domácnosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí až 

do vydania rozhodnutia o poskytnutí jednorazovej dávky. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. 
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