
           MESTSKÝ ÚRAD SENICA, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica 
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ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE  JEDNORAZOVEJ  DÁVKY 

 
Vyplní  ž iadateľ /ka/  :  

 

Meno:                                                                 Priezvisko: 
 
Dátum narodenia:                                                 Číslo občianskeho preukazu: 
Rodinný stav:                                                       Telefón: 
Trvalý  pobyt:                                                       
 

Údaje o manželovi/manželke, nezaopatrených deťoch a ďalších spoločne posudzovaných 
osobách, žijúcich v spoločnej domácnosti : 

 

Meno a priezvisko Dátum 
narodenia 

Zamestnávateľ 
( škola ) 

Príbuzenský  
vzťah 

     
    
    
    
    
V  prípade spoločne posudzovaných 
školopovinných detí 
POTVRDENIE   O   NÁVŠTEVE   

maloletých 
 
ŠKOLY: 

  

    
    
 

 Bytové  a  majetkové  pomery: 
 
Druh bytu:                                                          Počet izieb: 
Počet osôb v byte:                                               v tom: dospelí, zaopatrené deti:                           
                                                                                                 nezaopatrené deti: 
 
Príjem :  

Potvrdiť  (doložiť dokladom)           Žiadateľ Manžel/manželka/ďalšie 
spoločne posudzované osoby 

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

mailto:jana.madunicka@senica.sk


Odôvodnenie žiadosti 
 
.............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) 
právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov podľa § 39 zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení zmien a doplnkov a § 21 ods. 1 písm. f. zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení zmien a doplnkov. 
Súhlasím s použitím a spracovaním osobných údajov za účelom zhodnotenia 
poskytnutia finančných prostriedkov,  evidencie a štatistického vyhodnocovania.  
 
Svojím podpisom sa zaväzujem vydokladovať použitie finančných prostriedkov do          
30 kalendárnych dní od ich prevzatia. Beriem na vedomie, že v prípade nesplnenia 
uvedenej povinnosti strácam nárok na uplatnenie si žiadosti o poskytnutie jednorazovej 
dávky v ďalšom kalendárnom roku. 
 
 
V  Senici, dňa  ........................................ 
                                                                                                                                 

....................................................... 
                                                                                     podpis  žiadateľa     

Uhradené záväzky voči mestu ( treba potvrdiť): 
 
 
 

• poplatok za komunálny odpad (č.dverí 307): 
 
 
 

• daňové poplatky (daň z nehnuteľnosti- RD, byt) ( č.dverí 410): 
 
 
 

• poplatok za psa (č. dverí 312) : 
 
 

 
• dlh na nájomnom ( v prípade mestského nájomného bytu):       NIE               ÁNO    

(č. dverí 214)   
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