MESTO BOJNICE
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

1. Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu
(ulica, číslo, obec, psč)
Telefón

2. Údaje o spoločne posudzovaných osobách (manžel/ka, nezaopatrené deti, zaopatrené
deti do 25 rokov)
Meno a priezvisko
Dátum narodenia Zamestnávateľ/škola Príbuzenský
vzťah

3. Bytové a majetkové pomery
Druh bytu:
☐ mestský nájomný byt
☐ družstevný byt
☐ byt/dom v osobnom vlastníctve
☐ podnájom

MESTO BOJNICE
Uhradené záväzky voči mestu (poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti)

Príjem
Čistý mesačný príjem
(potvrdí zamestnávateľ)

Dôchodok druh.....................
(doložiť výmer zo Soc.poisť.)

Podpora v nezamestnanosti
(potvrdí Soc.poisť.)

Prídavky na ................ deti
(potvrdí ÚPSVaR)

Výživné na ................... deti
(doložiť posudok)

Rodičovský príspevok
(potvrdí ÚPSVaR)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Dávka v hmotnej núdzi
Príspevok na zdr. starostlivosť
Príspevok na bývanie
Aktivačný príspevok
Ochranný príspevok
Príspevok rodiča dieťaťa
Náhradné výživné

(ÚPSVaR potvrdí jednotlivé položky)

Žiadateľ

Manžel - manželka
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4. Odôvodnenie žiadosti

5. Informovanie
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Bojnice
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku
Mesto Bojnice po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných
údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.
Mesto Bojnice vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len
v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným
zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
Práva žiadateľa:



žiadateľ má právo požadovať od Mesta Bojnice prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo
na prenosnosť údajov,
žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie,
sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018
Z. z.

v Bojniciach, dňa

Podpis žiadateľa

