MESTO PARTIZÁNSKE
Mestský úrad
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske

ŽIADOSŤ
o poskytnutie príspevku na dopravu
v zmysle VZN č. 14/2009 a zákona č. 305/2005 Z. z . o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Žiadateľ
Meno:
Dátum narodenia:
Rodinný stav:
Trvalý pobyt:
Príbuzenský vzťah:
Zamestnávateľ:

Priezvisko:
Rodné číslo:
Telefón:
Uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR
Od
do

Údaje o manželovi/manželke, nezaopatrených deťoch a ďalších spoločne posudzovaných
osobách, žijúcich v spoločnej domácnosti
Dátum
Zamestnávateľ
Príbuzenský
Meno a priezvisko
narodenia
Škola – Adresa detského domova
vzťah

Bytové a majetkové pomery
Druh bytu:
Počet osôb v byte:

Počet izieb:
v tom: dospelí, zaopatrené deti:
nezaopatrené deti:

Výdavky za bývanie (potvrdenie):
inkaso v EUR:
nájomné v EUR:
Iné mimoriadne výdavky v EUR:
Vlastníctvo:
Uhradené záväzky voči mestu:
(poplatok za komunálny odpad, daňové poplatky - potvrdiť na MsÚ):

Dlh na nájomno: mám - nemám, ak áno, akú sumu: ........................... EUR
(potvrdiť u bytového správcu alebo vlastníka domu)

Príjem
Potvrdiť (doložiť dokladom)

Žiadateľ

Manžel/manželka/ďalšie
spoločne posudzované osoby

Čistý mesačný príjem za 6 mesiacov
Dávka v nezamestnanosti
Dôchodok (druh) .......................
Prídavky na ...... deti
Výživné na .......deti
Rodičovský príspevok
Dávka v hmotnej núdzi a príspevky
Iné príjmy
Celkom
SPOLU PRÍJEM v EUR:
Odôvodnenie žiadosti
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .........................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ .................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov
z uvedenia nepravdivých údajov. Neprávom prijatý príspevok som povinný /á/ vrátiť.

V Partizánskom, dňa ........................................
....................................................................

podpis žiadateľa
Výpočet sociálnej odkázanosti (vyplní MsÚ):
Počet spoločne posudzovaných osôb:
Životné minimum – celkom v EUR:
Príjem v EUR:
Rozdiel v EUR:
Stanovisko komisie sociálnej a bytovej:
Návrh finančného príspevku na dopravu
v EUR:
Údaje overil a výpočet uskutočnil (meno, podpis):
V Partizánskom dňa
Povinné prílohy žiadosti:
1. Písomný doklad z detského domova o povolení a odporúčanom rozsahu návštev dieťaťa
2. Právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti
3. Relevantné doklady o výške príjmu, resp. doklad o výške dávky v hmotnej núdzi a výške príspevkov
4. Stanovisko miestne príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova

o vhodnosti priznania príspevku na dopravu

MESTO PARTIZÁNSKE
Mestský úrad
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Zúčtovanie príspevku na dopravu
v zmysle VZN č. 14/2009 a zákona č. 305/2005 Z. z . o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
K číslu spisu:

Meno a priezvisko
príjemcu príspevku na dopravu

Dátum narodenia
Adresa trvalého pobytu
Meno a priezvisko dieťaťa/detí, ktoré je/sú umiestnené
v detskom domove

1.
2.
3.

Názov a adresa detského domova, v ktorom je dieťa
umiestnené
Dátum vydania rozhodnutia na poskytnutie príspevku na
dopravu
Dátum poskytnutia príspevku na dopravu

Výška poskytnutého príspevku na dopravu v EUR
Spôsob dopravy
Počet osôb
Výška skutočných výdavkov v EUR
Rozdiel v EUR
Počet príloh (dokladov) k zúčtovaniu
Čestne prehlasujem, že všetky údaje v predloženom zúčtovaní sú pravdivé a som si vedomý (á)
právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov. Neprávom prijatý príspevok som povinný /á/
vrátiť.

v Partizánskom dňa ............................
.............................................................................

podpis príjemcu
Údaje overil a zúčtovanie odsúhlasil (meno, podpis):
Stanovisko:
V Partizánskom dňa
Povinné prílohy k zúčtovaniu:
1. Potvrdenie detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, o uskutočnení návštevy (názov a adresa zariadenia,
dátum návštevy s počtom osôb, ktoré dieťa/deti navštívili)
2. Doklad (originál cestovného lístka), dokumentujúci čerpanie finančného príspevku na dopravu

