MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA
Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
________________________________________________________________________________

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
Meno a priezvisko žiadateľa(ky) ........................................................ dátum nar. .............................
rodinný stav ........................., trvale bytom (ul. a č. domu) .................................................................
sociálne postavenie: zamestnanec*, samostatne zárobkovo činná osoba*, študent*, poberateľ
dôchodku ...............................*, uchádzač o zamestnanie*, iné ......................................*,
žiadam
o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov
na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb
pre nezaopatrené dieťa, na mimoriadne liečebné náklady v zmysle § 17 zák. č. 417/2013 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osoby, ktoré sa so žiadateľom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú:
meno a priezvisko nar.
zamestnanie, škola
príbuzenský vzťah trv. pobyt
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici
žiadateľovi ................................................ nar. ....................... bytom ...............................................
sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi vo výške .................................... Eur od ....................................
a príspevok ............................................. vo výške ............................ Eur od ....................................
spoločne posudzovaná osoba - meno a priezvisko, nar. ....................................................................
................................
meno a priezvisko

............................
podpis

......................
dátum

....................................
pečiatka

Zdôvodnenie žiadosti:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých Mestu Považská Bystrica, podľa § 14
zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v tejto žiadosti,
ako aj ďalších osobných údajov nevyhnutných pre účel spracovania agendy a súhlasím s ich poskytovaním inej osobe
(Sociálna poisťovňa, Slovenská pošta, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresný súd, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny). Súhlas na spracovanie osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný
rovnakým spôsobom, akým bol udelený.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené § 19 až § 25 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov.

V Považskej Bystrici dňa .................................

Telefonický kontakt ...........................................

Podpis žiadateľa(ky) ..........................................
*nehodiace sa prečiarknuť

