Príloha č. l - vzor žiadosti

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SOCIÁLNEJ POMOCI

- Jednorazová dávka v hmotnej núdzi, mimoriadna dávka sociálnej pomoci, jednorazový finančný
príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k finančnému príspevku pri narodení dieťaťa, jednorazový
finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, finančný príspevok na stravu
pre deti, finančný príspevok na stravovanie dôchodcov*

Žiadateľ
Priezvisko:

Meno:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Rodinný stav:
Trvalý pobyt:

Telefón:

Zamestnanie

Uchádzač o zamestnanie evidovaný
na ÚPSVaR
od
do

v lk e, nezaopatrenyc
ÚdaJe o manze
v 1 ovi- manze
' h d et'och

Priezvisko a meno

Dátum narodenia Zamestnávateľ
(škola)

Príbuzenský
vzťah

1

. tkove, pomery
By tove a maJe
Druh bytu:
Počet izieb:
Výdavky za bývanie - nájomné:
(potvrdenie)
Iné mimoriadne vvdavky
Vlastníctvo:
*Hodiace sa podčiarknite

Počet osôb v byte
dospelí, zaopatrené deti
nezaopatrené deti:
inkaso:
(potvrdenie)

p n.,.1em:

Potvrdený:

Žiadatel'

Manžel - manželka

Čistý mesačný príjem
Podpora v nezamestnanosti
Dôchodok (druh) ...............
Prídavky na ...... deti
Výživné na ....... deti
Rodičovský príspevok
OU, sociálna pomoc
Iné prUmy
( príspevok na bývanie )
Odôvodnenie žiadosti

Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol podľa skutočnosti a som si vedomý
dôsledkov uvedenia nepravdivých informácií.
Dňa: ..................................................

čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov posk}1nutých Mestu
Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice podľa zákona č. 428/2008
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účel poskytnutia sociálnej pomoci. Súhlas so
spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je
možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú
upravené v § 20 zákona číslo 428/2008.

Diía: ..................................................

čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa

