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Mestská  časť  Bratislava – Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
____________________________________________________________
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE POTRAVINOVÉHO A DROGISTICKÉHO TOVARU V SOCIÁLNEJ VÝDAJNI  PRE RODINY S DEŤMI 
na obdobie od ................. do 30.06.2022

MENO:                                      PRIEZVISKO:                                      Č. OP: 
ADRESA TRVALÉHO POBYTU:                                                         OD:

TEL.Č.:                                             Korešpondenčná adresa:
DÁTUM NARODENIA:                                         RODNÉ ČÍSLO:                          

SPOLUŽIADATEĽ: MANŽEL/MANŽELKA:

MENO:                                      PRIEZVISKO:                                      Č. OP: 

ADRESA TRVALÉHO POBYTU:                                                         OD: 

TEL.Č.:                                             Korešpondenčná adresa:

BÝVANIE : vlastný byt, rodinný dom, podnájom, bezdomovec, u príbuzných …........................

MAJETKOVÉ POMERY: dom, chata, auto, úspory a pod.
DRUH PRÍJMU ŽIADATEĽA: predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok
                                                       dávka v hmotnej núdzi
                                                       iný príjem ..........................................................

DRUH PRÍJMU SPOLUŽAIADATEĽA: predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok
                                                       dávka v hmotnej núdzi
                                                       iný príjem ..........................................................
VÝŠKA PRÍJMU ŽIADATEĽA v € - priložiť príslušné potvrdenie: 
predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok: .....................................................
dávka v hmotnej núdzi: ...........................................................................................
iný príjem ................................................................................................................
VÝŠKA PRÍJMU SPOLUŽIADATEĽA v € SPOLU:
predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok: .....................................................
dávka v hmotnej núdzi: ...........................................................................................
iný príjem ................................................................................................................

ZÁVÄZKY VOČI MČ BRATISLAVA – VRAKUŇA – POTVRDENIE EKONOMICKÉHO ODBORU: 
nemá záväzky
má záväzky vo výške .................................... € z dôvodu: 
   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... V Bratislave, dňa .................................                                   ................................................................  
                                                                                                 Priezvisko, meno a podpis pracovníka
NEBOL /A – BOL/A som odsúdený/á  za úmyselný trestný čin v roku: ........................................

NEMÁM – MÁM dlh na povinnom výživnom na:
	dieťa ........................................................................................... vo výške .............................€

dieťa ........................................................................................... vo výške .............................€
dieťa ........................................................................................... vo výške .............................€
	dieťa ........................................................................................... vo výške .............................€

NEBOL /A – BOL/A som vyradený/á zo sociálnej výdajne z dôvodu porušovania pravidiel v roku: ........................................
Potvrdí referát SSaNB: 
DETI ŽIJÚCE V RODINE – priložiť rodný list 
Meno a priezvisko:                                Rodné číslo:                              Názov  a adresa školy:         




POTVRDENIE o návšteve školy:
Meno a priezvisko:            Dátum nar.:              Ospr./Neospr. hodiny:          Pečiatka a podpis:




VÝŽIVNÉ  URČENÉ SÚDOM (aj náhradné):
Súd:          Číslo rozhod.:        Na koho (meno a priezv.):       Výška výživného:        Výška dlhu:



ZDôVODNENIE ŽIADOSTI:








Vyhlasujem, že všetky údaje sú pravdivé. Som si vedomý (á), že uvedenie nepravdivých alebo neúplných údajov bude mať za následok odňatie poskytovania potravinového a drogistického tovaru na určené obdobie a možnosť postihu v priestupkovom konaní. Zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V BRATISLAVE:                                 PODPIS ŽIADATEĽA (KY)/SPOLUŽIADATEĽA:




SKUTKOVÝ STAV ZISTENÝ ŠETRENÍM:                          NEVYPLŇOVAŤ !!!

Príjem:                                                                            Otec:                                             Matka:                                           
Priem. mesač. zárobok:
Dôchodok
Dávka v hmotnej núdzi:
Rodičovský príspevok:
Prídavok na dieťa:
Výživné:
Kompenzačný príspevok:
Iné:

Žiadateľ(ka) je občanom mestskej časti Bratislava – Vrakuňa od .......................... Poberá starobný, invalidný dôchodok, dávku v hmotnej núdzi vo výške ......................€. 
Spolužiadateľ poberá starobný, invalidný dôchodok, dávku v hmotnej núdzi vo výške ......................€. 













Výška život. minima: ............................................. €      Výška príjmu: ........................................... €
Výpočet podľa Pravidiel poskytovania pomoci v sociálnej výdajni zo dňa 28.01.2020:  ......................................... €   ROZDIEL: ...................................... € Počet bodov: ...............................

ROZHODNUTIE STAROSTU mestskej časti Bratislava – Vrakuňa: 

Súhlasím /Nesúhlasím s poskytnutím potravinového a drogistického tovaru v sociálnej výdajni 

s počtom bodov .............................. od .............................. do 30.06. 2022


                                                                                           ....................................................................
V BRATISLAVE:                                                             JUDr. Ing. Martin   K u r u c – starosta
                                                                                          v. z. Zuzana Schwartzová – zást. starostu             


