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MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

___________________________________________________________________________ 

 

ŽIADOSŤ   
O POSKYTNUTIE  FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  

JEDNORAZOVÁ DÁVKA V  HMOTNEJ NÚDZI  

 
 

Žiadateľ: 

Meno:                                                                  Priezvisko: 

Dátum narodenia:                                                 

Rodinný stav:                                                      Telefón: 

Trvalý  pobyt:                                                       

Zamestnanie :                                                      Uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR 

                                                                             od                                    do 

 

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

osobách, žijúcich v spoločnej domácnosti: 

Meno a priezvisko 
Dátum 

narodenia 

Zamestnávateľ 

( škola ) 

Príbuzenský  

vzťah 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Bytové  a  majetkové  pomery: 

Druh bytu:                                                           Počet izieb: 

Počet osôb v byte:                                               z toho: dospelí, zaopatrené deti:                           

                                                                                         nezaopatrené deti: 

Výdavky za bývanie (potvrdenie):                                   

nájomné:                                                             inkaso:                   

Iné mimoriadne výdavky : 

Vlastníctvo : 

Uhradené záväzky voči mestu:    

(poplatok za komunálny odpad, daňové poplatky - potvrdiť na MsÚ): 

 

 
 

 

Dlh na nájomnom: mám - nemám, ak áno, akú sumu :  ........................... €    

(potvrdiť u bytového správcu alebo vlastníka domu) 
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Príjem: 

Potvrdiť  (doložiť dokladom) Žiadateľ 
Manžel/manželka/ďalšie 

spoločne posudzované osoby 

Čistý mesačný príjem   

Dávka v nezamestnanosti   

Dôchodok (druh) .......................   

Prídavky na ...... deti    

Výživné  na .......deti   

Rodičovský príspevok   

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky     

Iné príjmy   

Celkom   

SPOLU PRÍJEM:   

 

Odôvodnenie žiadosti: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

prevádzkovateľa www.krompachy.sk v časti Ochrana osobných údajov, ktorá je v päte webovej stránky, 

alebo na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých 

kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

 
Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov z 

uvedenia nepravdivých údajov. 

 

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

                                                                                                                                 

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

                                                                                                          podpis  žiadateľa     
Výpočet sociálnej odkázanosti  (vyplní MsÚ): 
 

Počet spoločne posudzovaných osôb:  

Životné minimum – celkom:  

Príjem:  

Rozdiel:  

Návrh finančného príspevku: Výška:                                          Forma:   

 

Údaje overil a výpočet uskutočnil  (meno, podpis):  ........................................................................ 
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MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 

ZÚČTOVANIE FINANČNÉHO  PRÍSPEVKU  
 

JEDNORAZOVÁ  DÁVKA V  HMOTNEJ  NÚDZI  

 

K číslu spisu: 
 

 

Príjemca príspevku  -   Meno a priezvisko 
 

Dátum narodenia 
 

Adresa trvalého pobytu 
 

Účel použitia príspevku 
 

Výška poskytnutého príspevku  
 

Výška skutočných výdavkov  (uznaných) 
 

Rozdiel     
 

Počet príloh (dokladov) k zúčtovaniu 
 

 
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

prevádzkovateľa www.krompachy.sk v časti Ochrana osobných údajov, ktorá je v päte webovej stránky, 

alebo na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých 

kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

 

 

Čestne prehlasujem, že všetky údaje v predloženom zúčtovaní sú pravdivé a som si vedomý(á) 

právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov. 
 

 

 

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

 

 

                                                                                                                                 

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

                                                                                                            podpis  žiadateľa     

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Údaje overil a zúčtovanie odsúhlasil   (meno, podpis):    

V Krompachoch, dňa 

 


