SMERNICA č. 3/2020
o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a jednorazovej výpomoci
v náhlej núdzi

Prvá časť.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
Základné ustanovenia
Táto smernica upravuje podmienky poskytovania
a) jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 1
b) jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi 2
obyvateľom mesta Stará Turá (ďalej len „mesto“).

Druhá časť.
VÝKLAD POJMOV
§2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Náhla núdza je stav spôsobený živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou
udalosťou2. Za inú podobnú udalosť sa považuje pre účely tejto smernice mimoriadna
udalosť, ktorá sa nedala vopred predpokladať, vyžadujúca si bezodkladné riešenie, ktorej
následkom sa žiadateľ a s ním spoločne posudzované osoby žijúce v spoločnej domácnosti
ocitli v situácii, kedy je ohrozené ich zdravie, život alebo základné životné podmienky.
(2) Za inú podobnú udalosť sa považuje pre účely tejto smernice aj náhly a nepredvídaný
nedostatok príjmov fyzickej osoby, ktorý je ňou nezavinený a ktorý jej znemožňuje alebo
podstatne obmedzuje schopnosť uhrádzať náklady, uvedené v § 5 tejto smernice.
(3) Základné životné podmienky sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie3.
(4) Príjemcom na účely tejto smernice je fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta4,
ktorej sa poskytuje jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo jednorazová výpomoc
v náhlej núdzi.
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§ 17 zákon č. 417/2013 Z. z. o hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
§ 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 2 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z.
§ 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.

Tretia časť.
SPÔSOBY POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ POMOCI
§3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
(1) Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov
domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená
najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia
domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa,
paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych
liečebných nákladov alebo školských potrieb.5
(2) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť žiadateľovi v hmotnej núdzi a
fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorý je
odkázaný na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v prípadoch,
v ktorých je:
a) možné preukázať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci,
b) preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné
vybavenie domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
(3) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo
kombinovanej.
(4) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných
skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre plnoletú
fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom
kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety tohto odseku.6
(5) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá fyzickej osobe alebo fyzickým
osobám spoločne posudzovaným za predpokladu, že si uplatnila zákonné nároky na
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie, vyplývajúce z dotknutých právnych predpisov7.
Fyzická osoba alebo spoločne posudzované osoby, ktoré si neuplatnia zákonné nároky,
ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi sa
nepovažujú za žiadateľov v hmotnej núdzi v zmysle osobitného predpisu8 .
(6) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi nebude poskytnutá žiadateľovi :
a) ktorého doterajší spôsob života a životné návyky nasvedčujú tomu, že poskytnutá
jednorazová dávka nebude použitá na účel, na ktorý by sa mala použiť,
b) ktorý poškodzuje mestský majetok,
c) sústavne narúša občianske spolužitie,
d) ktorý nemá splnené všetky záväzky voči mestu.

§ 17 zákona č. 417/2013 Z .z.
§ 17 zákona č. 417/2013 Z .z.
7
§ 6 zákona č. 417/2013 Z. z.
8
§ 8 zákona č. 417/2013 Z. z.
5
6

(7) Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok. Na konanie vo veci poskytnutia
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje všeobecne záväzný predpis o správnom
konaní9.
§4
Postup pri poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
(1) Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorý je obyvateľom mesta
spĺňajúcim podmienky tejto smernice, podáva písomnú žiadosť (odporúčaný vzor v prílohe
tejto smernice) na mestský úrad mesta (ďalej len „mestský úrad“) s týmito náležitosťami :
a) žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi10, ktorá obsahuje :
i. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov
domácnosti,
ii. adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky na území Slovenskej republiky na poukazovanie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi,
iii. údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti
spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami žiadosti, ktorými sú:
b) fotokópia právoplatného rozhodnutia, alebo potvrdenia úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny o dávke v hmotnej núdzi, alebo o príspevkoch k dávke, potvrdenie o evidencii
žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný, pričom sa nejedná
o dobrovoľne nezamestnaného,
c) potvrdenie o návšteve školy, pokiaľ je žiadateľom o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
fyzická osoba s dieťaťom do 25 rokov, ktoré je žiakom alebo študentom strednej alebo
vysokej školy.
(2) Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti určené v osobitnom predpise11 alebo prílohy
žiadosti, uvedené v ods. 1 tohto ustanovenia, mestský úrad vyzve žiadateľa o doplnenie
žiadosti.
(3) Ak žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v lehote do 8-ich kalendárnych dní
nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, mestský úrad konanie zastaví12.
(4) Na základe predloženia úplnej žiadosti sa uskutoční šetrenie v domácnosti žiadateľa alebo
v mieste, na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava, o čom zamestnanec Mestského úradu
vyhotoví úradný záznam.

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
§ 19 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z.
11
§ 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v spojení s § 19 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z.z.
12
§ 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb.
9
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(5) Primátor mesta rozhodne o priznaní alebo nepriznaní jednorazovej dávky na základe
úplnej žiadosti a miestneho šetrenia v domácnosti žiadateľa rozhodnutím vydaným
v súlade s osobitným predpisom13 s prihliadnutím na odporúčanie komisie pre sociálne
veci a bývanie, ktorá je jeho poradným orgánom.
(6) Mestský úrad doručí žiadateľovi rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi.
(7) Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi je povinný
predložiť do podateľne mestského úradu doklad o využití poskytnutej dávky na priznaný
účel, a to v lehote určenej v rozhodnutí o priznaní dávky, spravidla do 30 kalendárnych
dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
(8) V prípade, ak žiadateľ nevykonal postup podľa ods. 7 tohto ustanovenia, je povinný
do 30 dní od vyzvania mestského úradu preukázať účelné vynaloženie prostriedkov
priznaných jednorazovou dávkou.
(9) V prípade, že žiadateľ, ktorému bola poskytnutá jednorazová dávka nepreukáže účelné
vynaloženie priznaných prostriedkov v termíne uvedenom v priznaní je povinný celú
priznanú sumu vrátiť na účet mesta.
(10) V prípade, ak bola žiadateľovi poskytnutá jednorazová dávka neoprávnene z dôvodu,
že zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre rozhodovanie o poskytnutí jednorazovej dávky
alebo uviedol nepravdivé údaje je povinný celú priznanú sumu vrátiť na účet mesta.
V prípade poskytnutia jednorazovej dávky vo vecnej forme, je povinný vrátiť finančnú
hodnotu poskytnutej veci.
(11) V prípade, že žiadateľ, ktorému bola priznaná jednorazová dávka a bol vyzvaný na jej
vrátenie nereaguje na túto výzvu, mesto rieši vrátenie finančných prostriedkov od
žiadateľa v súdnom konaní.
§5
Jednorazová výpomoc v náhlej núdzi
(1) Jednorazová
výpomoc v náhlej núdzi je určená v prípade náhleho alebo
nepredvídaného nedostatku príjmov podľa § 2 tejto smernice obyvateľovi mesta na
úhradu nákladov spojených s:
a) odstraňovaním
následkov živelnej pohromy, najmä záplav, víchrice, požiaru
a nepriaznivej technickej poruchy, ktorá spôsobila škodu na majetku alebo zdraví
žiadateľa - s podmienkou, že požiar a nepriaznivú technickú poruchu nezapríčinil
žiadateľ, ani osoba žijúca v zasiahnutej nehnuteľnosti žiadateľa alebo osoba, ktorá sa
v tejto nehnuteľnosti zdržiavala s vedomím žiadateľa,
b) zabezpečením služieb spojených s tragickým alebo náhlym úmrtím fyzickej osoby,
vrátane pohrebu, ktorá bola so žiadateľom spoločne posudzovaná, alebo v priamom
príbuzenstve s ňou,
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§ 22 a § 27 zákona č. 417/2013 Z. z.

c) s liečbou závažného ochorenia ( ochorení ) žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so
žiadateľom spoločne posudzované, pokiaľ tieto výdavky nie sú kryté prostredníctvom
zdravotného poistenia, a to najmä náklady na :
i lieky a špeciálny zdravotnícky materiál,
ii úhradu špeciálneho zdravotného ošetrenia a cestovných nákladov spojených s
vyšetrením v zdravotníckom zariadení mimo miesta trvalého bydliska v prípade
osobitne závažného ochorenia občana alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý sa s
ním spoločne posudzuje,
iii iné náklady na liečebnú starostlivosť a ústavnú starostlivosť,
iv kúpeľnú liečbu,
v na zdravotnícke pomôcky a pod.
d) úhradou poplatkov na školské a mimoškolské aktivity nezaopatreného dieťaťa,
e) odstraňovaním ďalších možných prípadov náhlej núdze podľa § 2 ods. 2 a 3 tejto
smernice, nešpecifikovaných v ods. 1 písm. a) až d) tohto ustanovenia.
(2) Jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi možno priznať poskytnutím prístrešia, stravy alebo
poskytnutím inej materiálnej pomoci, poskytovanej vo forme peňažnej, vecnej alebo
kombinovanej.
(3) O výške jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi rozhoduje primátor mesta v
každom jednotlivom prípade - s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov v
rozpočte mesta určených na poskytovanie jednorazových výpomocí v náhlej núdzi,
schválených v mestskom zastupiteľstve mesta (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“)
a s prihliadnutím na odporúčanie komisie pre sociálne veci a bývanie, ktorá je jeho
poradným orgánom.
(4) Jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi možno poskytnúť žiadateľovi, ktorého príjem
a príjem fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, nie je vyšší ako 1,8 násobok
sumy alebo úhrnu súm životného minima 3. Táto podmienka sa neuplatní voči žiadateľovi
v prípade dôvodov hodných osobitného zreteľa.
(5) Za príjem na účely poskytnutia jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi sa považuje
príjem žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb v kalendárnom mesiaci, v ktorom
bola podaná žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi, pričom sa prihliada na
priemerný mesačný príjem za posledné 3 kalendárne mesiace.
(6) Za príjem sa na účely poskytnutia jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi nepovažujú
najmä:
a) jednorazové štátne sociálne dávky podľa osobitných predpisov (napr. príspevok pri
narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na pohreb,
jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti,
jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti,
b) peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku na
opatrovanie,
c) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
d) štipendiá,
e) dotácia na podporu humanitárnej pomoci.

(7) Jednorazová výpomoc v náhlej núdzi môže byť poskytnutá v nasledovných limitoch:
a) jednotlivcovi do výšky 150,- €
b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti do výšky 150,- €
c) rodine s 1-3 nezaopatrenými deťmi do výšky 250,- €
d) rodine so 4 a viac nezaopatrenými deťmi do výšky 350,- €
(8) Jednorazová výpomoc v náhlej núdzi môže byť poskytnutá v individuálnom prípade aj vo
výške presahujúcej limit, určený v odseku 7 tohto ustanovenia v prípade preukázateľnej
škody mimoriadne veľkého rozsahu alebo preukázateľného väčšieho rozsahu mimoriadnych
výdavkov podľa odseku 1 tohto ustanovenia, pričom pri rozhodovaní o potrebe poskytnutia
jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi nad limit uvedený v odseku 7 tohto ustanovenia sa
berie do úvahy výška príjmu žiadateľa, naliehavosť pomoci v náhlej núdzi a spôsob vedenia
života žiadateľa a jeho životné návyky. Postup podľa predchádzajúcej vety tohto odseku je
možné uplatniť z dôvodov hodných osobitného zreteľa aj v prípade, ak žiadateľ a osoby,
ktoré sa so žiadateľom spoločne posudzujú, presiahol svojim príjmom sumu 1,8 násobku
životného minima, alebo úhrnu súm životného minima.
(9) Na poskytnutie jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi nie je právny nárok. Na konanie vo
veci poskytnutia jednorazovej pomoci v náhlej núdzi sa nevzťahuje všeobecne záväzný
predpis o správnom konaní11.
(10) Jednorazová výpomoc v náhlej núdzi môže byť poskytnutá fyzickej osobe alebo fyzickým
osobám spoločne posudzovaným za predpokladu, že si uplatnila zákonné nároky na
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie, vyplývajúce z osobitného predpisu7, pokiaľ je
možné nimi znížiť negatívne dôsledky prípadu náhlej núdze a ktorá si nemohla výkonom
vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku zabezpečiť chýbajúci príjem alebo zvýšiť
príjem.
§6
Postup pri poskytnutí jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi
(1) O poskytnutie jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi je potrebné požiadať písomne
(vzorové tlačivo žiadosti je v prílohe tejto smernice). Žiadosť o jednorazovú výpomoc
v náhlej núdzi treba podať na mestský úrad. Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko,
dátum narodenia, rodinný stav, trvalý pobyt žiadateľa, dôvod podania žiadosti a účel, na
ktorý žiada poskytnutie jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi. V prípade mimoriadnej
naliehavosti riešenia prípadu náhlej núdze je možné žiadosť nahradiť úradným záznamom ,
spísaným na oddelení školstva a sociálnych vecí mestského úradu, ku ktorému sa dodatočne
priložia potrebné prílohy žiadosti uvedené v odseku 2 tohto ustanovenia .
(2) Súčasťou žiadosti sú:
a) doklady o príjmoch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb v mesiaci podania
žiadosti a za posledné tri kalendárne mesiace, ktoré predchádzali mesiacu, v ktorom
bola žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi podaná,
b) doklady alebo čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne
posudzovaných osôb,
c) doklad z úradu práce o evidencii žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb ako
uchádzačov o zamestnanie v prípade, že sú nezamestnaní,

d) doklady o podaní zákonných nárokov na zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie,
vyplývajúcich z dotknutých právnych predpisov, pokiaľ je možné nimi znížiť negatívne
dôsledky prípadu náhlej núdze.
(3)

Komisia pre sociálne veci a bývanie posúdi a odporučí žiadosť podľa ods. 1 tohto
ustanovenia na rozhodnutie primátorovi mesta s prihliadnutím na deklarovanú potrebu,
naliehavosť ako aj spôsob vedenia života žiadateľa a jeho životné návyky.

(4)

Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá jednorazová výpomoc v náhlej núdzi je povinný
predložiť na mestský úrad doklad o využití poskytnutej jednorazovej výpomoci v náhlej
núdzi na priznaný účel, a to v lehote určenej v rozhodnutí o jej priznaní, spravidla do 30
kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, ak mu bola táto povinnosť
v rozhodnutí uložená.

(5)

V prípade, ak žiadateľ nevykonal postup podľa ods. 4 tohto ustanovenia, je povinný do
30 dní od vyzvania mestského úradu, preukázať účelné vynaloženie prostriedkov
priznaných jednorazovou výpomocou v náhlej núdzi.

(6)

V prípade, že žiadateľ, ktorému bola poskytnutá jednorazová výpomoc v náhlej núdzi
nepreukáže účelné vynaloženie priznaných prostriedkov v termíne uvedenom v priznaní je
povinný celú priznanú sumu vrátiť na účet mesta.

(7)

V prípade, že žiadateľ, ktorému bola priznaná jednorazová výpomoc v náhlej núdzi bol
vyzvaný na jej vrátenie a žiadateľ nereaguje na túto výzvu, mesto rieši vrátenie finančných
prostriedkov v súdnom konaní.
Štvrtá časť.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§7
Platnosť a účinnosť

Smernica nadobúda platnosť schválením
15.09.2020.

primátora

dňa podpísania, účinnosť dňa

V meste Stará Turá , dňa ............................

PharmDr. Leopold Barszcz

primátor mesta

Príloha č. 1 Odporúčané tlačivo žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
/ jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi.

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

Žiadosť
o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi* / jednorazovej výpomoci v náhlej
núdzi*
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
Zamestnávateľ/škol
vzťah
a

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. rod. dom, byt, chata, chalupa a
pod.)
Hnuteľné veci vyššej hodnoty (napr. auto, umelecké
diela alebo predmety, zlato, šperky, známky a pod.)
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 ťažko zdravotne postihnutého, ktorému bol vydaný
parkovací preukaz, osobné motorové vozidlo, ktorého hodnota podľa odborného stanoviska
vyhotoveného znalcom14 alebo podľa dokladu o kúpe motorového vozidla vyhotoveného
osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel
nie je vyššia ako 35- násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu3alebo
ktoré je staršie ako 10 rokov a hnuteľné veci, ak by ich predaj alebo iné nakladanie s nimi
bolo v rozpore s dobrými mravmi.
Bytové pomery žiadateľa: (aký byt/dom užívate, výška nákladov na bývanie)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Spôsob
výplaty
dávky:
v hotovosti*
/
na
účet*
...........................................................................................................

číslo

IBAN:

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

§ 16 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

14

Vyhlásenie žiadateľa
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 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 zamestnanec 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 oddelenia ekonomiky a majetku mesta Mestského úradu (zabezpečí Mestský
úrad)
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)
Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch

