
1

          Mesto Stará Turá         
                     Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2

Žiadosť 
o poskytnutie  jednorazovej dávky v hmotnej núdzi* / mimoriadnej sociálnej dávky*

Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko: .................................................... rodinný stav: ......................................

Dátum narodenia:....................................................... sociálne postavenie: ...........................

Adresa trvalého pobytu: .........................................................................................................

Adresa prechodného pobytu: .................................................................................................

Telefón: ..................................................................... e-mail: ...............................................

Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách (manžel/ka, rodič dieťaťa, deti do 25 rokov)
Meno a priezvisko Dátum nar. Príbuzenský vzťah Zamestnávateľ/škola

Príjmy žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (v mesiaci podania žiadosti)
  Žiadateľ Posudz. osoby
Čistý mesačný príjem zo závislej činnosti  
Čistý mesačný príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti
Dávky nemocenského poistenia 
Dávky v nezamestnanosti
Dávky dôchodkového poistenia
Dávka a príspevky v hmotnej núdzi
Rodičovský príspevok
Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa
Peňažný príspevok na opatrovanie
Príjmy z nájmu, prenájmu
Výživné
Iné príjmy

Majetkové pomery žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb 
Žiadateľ Posudz. osoby

Nehnuteľnosť  (napr. chata, chalupa apod.)
Hnuteľné veci vyššej hodnoty (napr. auto, umelecké 
diela alebo predmety, zlato, šperky, známky apod.)
Vklady, úspory, cenné listy (uviesť hodnotu v Eur) 
 u žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb sa za majetok nepovažuje nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé 
bývanie, poľnohospodárska a lesná pôda, ktorú užívajú pre svoju potrebu, garáž, ktorú užívajú, hnuteľné veci, 
ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo občana s ŤZP a hnuteľné veci, ak by ich 
predaj alebo iné nakladanie s nimi bolo v rozpore s dobrými mravmi.    
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Bytové pomery žiadateľa: (aký byt/dom užívate, výška nákladov na bývanie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Spôsob výplaty dávky: v hotovosti* alebo na účet*  číslo Vášho účtu uveďte vo 

formáte IBAN: ............................................................................................................................

Zdôvodnenie žiadosti: (prečo o pomoc žiadate, na aký účel  a v akej sume potrebujete 
finančnú pomoc)

Vyhlásenie žiadateľa
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov na účely spracovania tejto žiadosti.  
Vyhlasujem, že uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/-á právnych následkov 
v prípade uvedenia nepravdivých údajov. 
Beriem na vedomie, že pracovník mesta Stará Turá je oprávnený požadovať od všetkých 
zúčastnených fyzických a právnických osôb potrebné informácie a vysvetlenia a s mojím 
súhlasom ma môže navštíviť v byte. 

V Starej Turej, dňa:...............................                         
             .....................................................

                                                                                                             podpis žiadateľa

Vyjadrenie ekonomického oddelenia Mestského úradu (zabezpečí MsÚ)

Potvrdzujeme, že žiadateľ a s ním spoločne posudzované osoby  majú* - nemajú* 
k dnešnému dňu finančný záväzok voči mestu Stará Turá po lehote splatnosti, alebo po dobe 
plnenia.
Za ekonomické oddelenie: ................................................. podpis: ............................................
Stará Turá dňa .............................   

(* nehodiace sa prečiarknite)


