Mestský úrad Galanta
Oddelenie spoločenských služieb
Referát sociálnych služieb
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadosť o jednorazový peňažný príspevok pre nezaopatrené dieťa
1) Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko žiadateľa:

…………………..….............................…………………….

Dátum a miesto narodenia:

…………………....................………….…………………..

Rodinný stav:

…………………..........………………….………………..

Adresa trvalého pobytu:

………………………......………………….……………..

Telefón:

…………………......…………………………..………….

Sociálne postavenie žiadateľa:

…………………………………...……………………….

2) Údaje o spoločne posudzovanej osobe (manžel/manželka, druh/družka, rodič
dieťaťa)
Meno a priezvisko:

......…………..…………………………………………….

Dátum a miesto narodenia:

…………….…….………………………………………..

Rodinný stav:

……………………………………….…………......……..

Adresa trvalého pobytu:

………………………………………….….……………..

Telefón:

………………………………………..………………….

Sociálne postavenie žiadateľa:

…….....……………………………………..…………….

3) Údaje o nezaopatrených deťoch žijúcich s rodičom v spoločnej domácnosti do 25
rokov
Zamestnávateľ
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
(potvrdenie školy o pravidelnej
školskej dochádzke)

4) Záväzky voči mestu Galanta
Pohľadávka za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad:
(MsÚ Galanta, I. poschodie, č. dv. 28)

Daň z nehnuteľnosti:
(MsÚ Galanta, I. poschodie, č. dv. 44)
Pohľadávka za nájomné:
Bysprav, spol. s.r.o. Galanta
5) Odôvodnenie žiadosti a účel využitia príspevku

6) K žiadosti je potrebné doložiť:
a) potvrdenia o príjmoch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb za posledné 3 mesiace:
 čistý mesačný príjem zo závislej činnosti (+ dávky nemocenského poistenia),
 potvrdenie o poberaní a výške rodičovského príspevku (ÚPSVaR Galanta)
 potvrdenie o poberaní a výške prídavku na dieťa (ÚPSVaR Galanta)
 potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke dávok a
príspevkov hmotnej núdze (ÚPSVaR Galanta),
 potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie (ÚPSVaR Galanta),
 potvrdenie o výške dávky v nezamestnanosti (Sociálna poisťovňa),
 dávky dôchodkového poistenia (potvrdenie o poberaní a výške dôchodku –
Sociálna poisťovňa),
 iné príjmy.
b) potvrdenie školy o pravidelnej školskej dochádzke nezaopatreného dieťaťa.
7) Čestné vyhlásenie žiadateľa:
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a nevlastním žiadny majetok,
ktorého predajom alebo prenájmom by som si vedel zabezpečiť zvýšené výdavky spojené na
účel ktorý (á) som uviedol (a) v žiadosti. Zároveň vyhlasujem, že nemám voči poskytovateľovi

žiadne záväzky po lehote splatnosti na miestnych daniach a poplatkoch, poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad, na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu.
Som si vedomý (á), právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých alebo
neúplných údajov, ktoré budú mať za následok spätné vymáhanie poskytnutého príspevku
a možnosť postihu v priestupkovom konaní.
8) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti pre účely rozhodovania, výplaty
dávky a ich zúčtovania, ktoré budú spracovávané v informačnom systéme Mestského
úradu Galanta za účelom evidencie a budú archivované a poskytnuté v zmysle ustanovení
príslušných zákonov.
Poučenie:




Žiadateľ je povinný na výzvu poskytovateľa príspevku preukázať skutočnosti rozhodujúce na poskytnutie
príspevku v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak poskytovateľ neurčil dlhšiu dobu.
Použitie jednorazového peňažného príspevku je rodič povinný vyúčtovať poskytovateľovi. Spôsob
vyúčtovania a termín vyúčtovania bude upravený v rozhodnutí o poskytnutí príspevku.
Ak rodič nevyúčtuje použitie jednorazového peňažného príspevku v termíne a spôsobom stanoveným
v rozhodnutí alebo použije príspevok v rozpore s účelom na ktorý bol poskytnutý, je povinný vrátiť
príspevok do 30 od termínu vyúčtovania.

Podpis žiadateľa a spoluposudzovanej osoby:

………………………………………….
………………………………………….

V Galante dňa …………………..
…………………………………………
Podpis žiadateľa

Žiadosť podpísaná pred referentom Mestského úradu Galanta:
V Galante dňa …………………..
…………………………………………
Podpis

