MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA
MESTSKÝ ÚRAD
Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
Žiadosť o poskytnutie
finančnej podpory pre narodené dieťa
A. Žiadateľom je:
1. Matka dieťaťa
(Meno a priezvisko)
Trvalý pobyt

Dátum narodenia

2. Otec dieťaťa
(Meno a priezvisko)
Adresa trvalého pobytu

Dátum narodenia

3. Osoba, ktorej bolo
dieťa zverené do opatery
(Meno a priezvisko)
Adresa trvalého pobytu

Dátum narodenia

B. Finančná podpora je požadovaná pre dieťa:
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Adresa trvalého pobytu

C. K žiadosti prikladá žiadateľ nasledovné doklady:



Rodný list – kópia
Doklad o vlastníctve k domu, alebo bytu v Meste Považská Bystrica (ak žiadateľ nespĺňa podmienku
dĺžky trvalého pobytu v Meste Považská Bystrica – najmenej jeden rok)

Žiadateľ prehlasuje, že nemá ku dňu podania žiadosti žiadny záväzok (finančný ani
majetkový) voči Mestu Považská Bystrica po lehote splatnosti alebo po lehote plnenia
Žiadateľ musí o finančnú podporu požiadať najneskôr do 30 dní odo dňa nar. dieťaťa
D. Zdôvodnenie žiadateľa: - prečo nemohol podať žiadosť do 30 dní od narodenia dieťaťa
ČESTNÝM PREHLÁSENÍM – overeným (poskytne MsÚ, odd. starostlivosti o občana)
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: ......................................

....................................
podpis matky

Telefonický kontakt: ......................................

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

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

podpis otca

podpis inej osoby

