Mesto Trenčianske Teplice
Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko: .................................................................. ..........................................
Deň, mesiac, rok narodenia: ................................................................................................
Trvalý pobyt ........................................................................................................................
Rodinný stav..........................................................
slobodný/á, ženatý, vydatá, rozvedený/á, ovdovený/á

Sociálne postavenie .......................................................................................................................................
Zamestnanie (názov a adresa pracoviska) .....................................................................................................
Príjem žiadateľa
Čistý mesačný príjem ...........................................................................................................
Druh a výška dôchodku ........................................................... mesačne € .......................
Iný príjem žiadateľa..............................................................................................................
Od koho? ....................................................................... mesačne € .................................
Osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti:
meno a priezvisko

príbuzenský
vzťah

dátum
narodenia

rodinný
stav

počet
detí

výška
príjmu

zamestnávateľ

Manžel/ka, deti nežijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti a majú voči nemu vyživovaciu
povinnosť:
príbuzenský
dátum
meno a priezvisko
rodinný
počet
výška
bydlisko
vzťah
narodenia
stav
detí
príjmu

Odôvodnenie žiadosti

Majetkové pomery žiadateľa
- nehnuteľnosti
- hnuteľné veci vyššej
hodnoty
- vklady
- cenné papiere, umelecké
diela, cenné predmety
- iné (vymenujte)
Bytové pomery žiadateľa
*

vzťah k bytu

vlastník/spoluvlastník
- rodinného domu
- bytu
- časti rodinného domu
- časti bytu

*

nájomca
- rodinného domu
- časti rod. domu
- bytu - mestského
družstevného
služobného
iného

podnájomník v
- rodinnom dome
- časti rod. domu
- bytu - mestského
družstevného
služobného
iného

*

iný

počet osôb, ktoré
v byte bývajú
*

hodiace sa podčiarknite

Žiadateľ svojím podpisom žiadosti vyhlasuje, že:
1. súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti na účely
poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
2. súhlasím so zverejnením o mene, priezvisku, adrese a výške jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi na internetovej stránke mesta Trenčianske Teplice, www.teplice.sk,
na ktorej sa zverejňuje zápisnica zo zasadnutia komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci, v ktorej sa
uvedené osobné údaje zapisujú
3. všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomá/ý právnych následkov
uvedenia nepravdivých údajov.

V Trenčianskych Tepliciach dňa ...........................

.......................................................
podpis žiadateľa
K žiadosti priložiť:
Príjmy žiadateľa: potvrdenie zamestnávateľa o čistom priemernom mesačnom príjme žiadateľa a spoločne
posudzovanej osoby (manžel, -ka), potvrdenie z ÚPSVaR Trenčín o výške podpory v nezamestnanosti, potvrdenie
o výške dávok a príspevkov v hmotnej núdzi, potvrdenie o výške výživného, potvrdenie o výške dôchodku
Výdavky žiadateľa: potvrdenie o výške platby za nájomné, energie, iné náklady

