
 

MESTO KROMPACHY 
Mestský úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

NA STRAVOVANIE DÔCHODCOV 

A. Údaje o žiadateľovi 

Meno:                                                            Priezvisko:                                              

Dátum narodenia:                                          Rodinný stav:  

Trvalé bydlisko:                                        

B. Údaje o manželovi/manželke, nezaopatrených deťoch a  ďalších spoločne posudzovaných 

osobách, žijúcich v spoločnej domácnosti: 

Meno a priezvisko Dátum narodenia Zamestnávateľ (škola) Príbuzenský vzťah 

        

        

        

    

        

        

C. Príjmové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb 

Príjem  Žiadateľ 
Spoločne posudzované 

osoby 

Čistý mesačný príjem zo závislej činnosti   

Čistý mes. príjem zo samostatne zárobkovej činnosti   

Podpora v nezamestnanosti   

Dôchodky (uviesť druh)  

 
  

Prídavky na .......... deti, príplatok k PnD   

Rodičovský príspevok   

Výživné na .......... deti   

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke   

Príjmy z nájmu, prenájmu   

Iné   

Spolu   

O príjmových pomeroch je potrebné predložiť doklady pri podávaní žiadosti. 

 

D. Popis sociálnej situácie, odôvodnenie žiadosti 

 



 
 

 

E. Požiadavky stravovania 

Stravovanie požadujem 

odo dňa          .................................................................................................................................................... 

v zariadení     .................................................................................................................................................... 

F. Vyhlásenie žiadateľa   

         Čestne prehlasujem, že nemám iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov 

fyzických osôb a všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé. Som si vedomý/á/ právnych následkov 

uvedenia nepravdivých údajov, respektíve nesplnenia oznamovacej povinnosti hlásiť zmeny rozhodujúcich 

skutočností. 

   Ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom 

znení, poskytujem Mestu Krompachy ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých údajov 

o mojej osobe uvedených v tejto žiadosti i prílohách.  

      

V  Krompachoch dňa ................................  
............................................................. 

                                                                                                        podpis žiadateľa /zákonného zástupcu  
 

 

 

G. Uhradenie  záväzkov voči mestu  (vyplní MsÚ) 

Žiadateľ  *má/nemá nevyrovnané záväzky voči Mestu Krompachy vo výške  .......................................................  

za  ......................................................................................................................... ....................................................  

                              Údaje overil/a/  (meno a priezvisko):  ................................................................ 

             podpis:  ................................................................ 

Krompachy, dňa ......................................................   

 

 

H.  Výpočet sociálnej odkázanosti  žiadateľa  (vyplní MsÚ) 

Počet spoločne posudzovaných osôb  

Životné minimum – celkom  

Príjem  

Násobok životného minima  

Výška príspevku na 1 obed  

Údaje overil/a/ a výpočet uskutočnil/a/ (meno a priezvisko):   ......................................................... 

                     podpis:  ......................................................... 

Krompachy, dňa ...................................................... 

 * Nehodiace  sa  prečiarknúť 

K žiadosti je treba doložiť: 

 príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (kópiu rozhodnutia o výške dôchodku, resp. iné potvrdenie o príjme), 

 


