ŽiadosĨ o pomoc v hmotnej núdzi
(Údaje v žiadosti vyplĖujete paliþkovým písmom a zodpovedajúci údaj oznaþte podĐa tohto vzoru)

A.

Údaje o žiadateĐovi
Priezvisko

Meno

Rodinný stav

DeĖ, mesiac, rok narodenia

Rodné þíslo

Štátna príslušnosĢ

/
Adresa trvalého pobytu
Ulica
PSý

ýíslo

Telefón

ýíslo

Telefón

Obec

Adresa prechodného pobytu
Ulica
PSý

Obec

Povolenie k pobytu
B.

Sociálne postavenie žiadateĐa
Zamestnanec
Samostatne zárobkovo þinná osoba
Študent (forma štúdia)
Uchádzaþ o zamestnanie na úseku služieb zamestnanosti
PoberateĐ dôchodku (druh dôchodku)
Iné

C.

Údaje o ćalších spoloþne posudzovaných osobách (manžel/ka, rodiþ dieĢaĢa, dieĢa do 25 rokov)
Meno a priezvisko

Dátum narodenia
rodné þíslo

Štátna
príslušnosĢ

ZamestnávateĐ (škola)

Príbuzenský
vzĢah

Poznámka: U detí po skonþení povinnej školskej dochádzky predložiĢ potvrdenie o návšteve školy, u detí do 25 rokov veku po
ukonþení štúdia predložiĢ rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzaþov o zamestnanie.
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Príjmové pomery žiadateĐa a ćalších spoloþne posudzovaných osôb

D.

Ćalšie spoloþne
posudzované osoby

ŽiadateĐ
ýistý mesaþný príjem zo závislej þinnosti
ýistý mesaþný príjem zo samostatnej zárobkovej þinnosti
Dávky nemocenského poistenia
Dávka v nezamestnanosti
Dávky dôchodkového poistenia
Rodiþovský príspevok
Zaopatrovací príspevok
PeĖažný príspevok na opatrovanie
Príjmy z nájmu, prenájmu
Výživné
Iné (napr. prídavok na dieĢa zo zahraniþia,
príspevok z nadácií alebo obþianskych združení)
Poznámka: O príjmových pomeroch je potrebné predložiĢ doklady pri podávaní žiadosti.

Majetkové pomery žiadateĐa a ćalších spoloþne posudzovaných osôb

E.

Ćalšie spoloþne
posudzované osoby

ŽiadateĐ
NehnuteĐnosti
HnuteĐné veci vyššej hodnoty (napr. auto)
Vklady
Cenné papiere, umelecké diela, umelecké predmety
Iné

Poznámka: O majetkových pomeroch obþan predloží napr. kúpnopredajnú zmluvu, list vlastníctva, darovaciu zmluvu,
znalecký posudok na osobné motorové vozidlo a pod.

F.

Osobitné údaje o žiadateĐovi a ćalších spoloþne posudzovaných osobách
Konanie o uplatnenie zákonných nárokov zaþaté pred podaním žiadosti
Poskytnutie peĖažného príspevku na opatrovanie

Poskytnutie štátnej sociálnej dávky

Poskytnutie dávky nemocenského poistenia

Urþenie otcovstva

Poskytnutie dávky dôchodkového poistenia

Urþenie výživného

Nároky z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzĢahu alebo zo služobného pomeru
vrátane mzdových nárokov
Iné
G.

Dávka v nezamestnanosti

Bytové pomery žiadateĐa
ŽiadateĐ je:

Nájomca bytu
Vlastník bytu
Nájomca rodinného domu
Vlastník rodinného domu
Iné

H.

Pracovné a vedomostné aktivity
ŽiadateĐ

Ćalšie spoloþne
posudzované osoby

Zvyšovanie kvalifikácie štúdiom
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Menšie obecné služby
I.

Odôvodnenie žiadosti

J.

Súhlas k spracovaniu osobných údajov
Súhlasím so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, titul, rodné þíslo, adresa, PSý) a ich
poskytovaním inej osobe (Sociálna poisĢovĖa, Slovenská pošta), pre úþely rozhodovania a výplaty dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a ich zúþtovania.

Podpis dotknutých osôb:
(žiadateĐ a spoloþne posudzované osoby)

K.

Vyhlásenie žiadateĐa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov
v prípade uvedenia nepravdivých údajov.

V

dĖa
Podpis žiadateĐa
(zákonného zástupcu)

PouĀenie
Povinnosti a zodpovednosĢ obþanov v hmotnej núdzi

PodĐa § 29 ods. 1 zákona þ. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obþan v hmotnej núdzi, ktorému sa
vypláca dávka a príspevky, je povinný ohlásiĢ úradu písomne do 8 dní zmeny vo všetkých
skutoþnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku a príspevky a na ich výplatu.
PodĐa § 29 ods. 2 citovaného zákona obþan v hmotnej núdzi je povinný na výzvu
úradu preukázaĢ skutoþnosti rozhodujúce na poskytnutie dávky a príspevkov, ich výšku
alebo výplatu v lehote do 8 dní odo dĖa doruþenia výzvy, ak úrad neurþil dlhšiu lehotu. Ak
obþan v hmotnej núdzi nevyhovie výzve v urþenej lehote, možno výplatu dávky a príspevkov
zastaviĢ, ak bol vo výzve upozornený na tento následok. O zastavení výplaty dávky
a príspevkov úrad vydá rozhodnutie.
PodĐa § 29 ods. 3 citovaného zákona obþan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca
dávka a príspevky, je povinný úradu, ktorý vo veci konal, v lehote do 8 dní oznámiĢ výšku
svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiĢ zmeny v ich výške, ako aj zmeny v rodinných
pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na urþenie výšky dávky
a príspevkov.
PodĐa § 29 ods. 4 citovaného zákona obþan v hmotnej núdzi je povinný vrátiĢ dávku
a príspevky alebo ich þasĢ zvýšené o 10 % odo dĖa, od ktorého nepatrili vôbec alebo vo
výške, v akej sa vyplácali, ak
a) nesplnil niektorú jemu uloženú povinnosĢ a prijímal dávku a príspevky alebo ich þasĢ,
hoci vedel a musel z okolností predpokladaĢ, že sa vyplácajú neprávom alebo vo vyššej
sume, než patrili; v prípade podozrenia z trestného þinu podvodom úrad podá podnet
orgánom þinným v trestnom konaní na zaþatie konania,
b) úmyselne spôsobil, že dávka a príspevky alebo ich þasĢ sa vyplatili neprávom alebo vo
vyššej sume, ako patrili; úrad podá podnet orgánom þinným v trestnom konaní na
zaþatie konania.

V

dĖa
Podpis žiadateĐa
(zákonného zástupcu)

