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

Žiadosť
o finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane
bytových a sociálnych pomerov

v zmysle VZN č. 15/2009 a zákona č. 305/2005 Z. z . o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
K číslu spisu:
Meno a priezvisko žiadateľa:

Adresa trvalého pobytu žiadateľa:
Adresa žiadateľa na doručovanie pošty:
Meno a priezvisko partnera/ky žiadateľa (manžel/ka, druh/družka):
Adresa trvalého pobytu partnera/ky žiadateľa:
Stručný popis žiadosti:

Miesto a dátum realizácie:
Požadovaná výška príspevku od mesta v €:
Výška spoluúčasti žiadateľa v €:
Celkové náklady v €:

POPIS ŽIADOSTI:
Ciele: (Aké ciele chcete realizáciou žiadosti dosiahnuť):
Vytvoriť vhodné rodinné prostredie, aby sa dieťa mohlo vrátiť do osobnej starostlivosti rodiča alebo osoby,
ktorá sa osobne stará o dieťa.
Rozpis prác nevyhnutných pre realizáciu cieľov žiadosti:

Rozpis materiálu nevyhnutného pre realizáciu žiadosti:

Rozpis iných aktivít súvisiacich s realizáciou žiadosti:

ROZPOČET (obsahujúci rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov): Výdavky
Položka, ktorú bude potrebné financovať:
■
■
■
■
■

Suma v €

■

VYDAVKY SPOLU:
Predpokladané príjmy:
Zdroje financovania:
Vlastné zdroje
Iné zdroje
Dotácia od mesta Partizánske
PRÍJMY SPOLU:

Suma v €

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.
Súhlasím s použitím a spracovaním osobných údajov za účelom zhodnotenia poskytnutia finančného
príspevku, jeho evidencie a štatistického vyhodnocovania.

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

podpis žiadateľa
Údaje overil a výpočet uskutočnil (meno, podpis):
Stanovisko k žiadosti:
V Partizánskom dňa
Povinné prílohy:
1.Právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti
2.Stanovisko k účelnosti poskytnutia finančných prostriedkov, vypracované oddelením sociálno-právnej ochrany detí a
sociálnej kurately odboru sociálnych vecí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom a detským domovom, v
ktorom je dieťa umiestnené (v zmysle § 65 ods. 3 zákona č. 305/2005)

MESTO PARTIZÁNSKE
Mestský úrad

Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Zúčtovanie

finančného príspevku z rozpočtu mesta Partizánske na úpravu a obnovu rodinných pomerov
rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa
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 finančného príspevku
Dátum narodenia
Trvalý pobyt
v

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku
Výška poskytnutého finančného príspevku

Celkom: ............................................ €, v tom:
za práce: ............................................ €
za materiál: ....................................... €
za zákazky: .......................................€

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku
Záväzný termín zúčtovania finančného príspevku
(v zmluve uvedené „najneskôr však do:“)

Finančné vyhodnotenie (v €):
Skutočné zdroje
Vlastný finančný vklad:
Príspevky a dary od iných:
Finančný príspevok od mesta:
Zdroje SPOLU:

€

Skutočné výdavky
Za práce:
Za materiál:
Za zákazky:
Výdavky SPOLU:

€

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.
Súhlasím s použitím a spracovaním osobných údajov za účelom zhodnotenia poskytnutia finančného
príspevku, jeho evidencie a štatistického vyhodnocovania.

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

podpis žiadateľa
Údaje overil a zúčtovanie odsúhlasil (meno, podpis):
Stanovisko: _________________________________
V Partizánskom dňa
Povinné prílohy k zúčtovaniu:
1. Kópie dokladov (účtenky, faktúry), dokumentujúce čerpanie finančného príspevku, overené podľa originálov

