
 

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 
 
 
1. Údaje o žiadateľovi  

  
Meno:                                                            Priezvisko:                                                
Titul:  

Deň, mesiac, rok narodenia:                         Rodné číslo:  

Trvalý pobyt: (musí sa zhodovať s potvrdením o trvalom pobyte, ktorý Vám bude vystavený na MsÚ v Nitre)  
  
Nitra, ulica:                                                    číslo:                                       PSČ:  
Súčasný pobyt v meste Nitra: (ak sa súčasný pobyt nezhoduje s trvalým pobytom )  
  

Nitra, ulica:                                                    číslo:                                       PSČ:  
Telefonický kontakt žiadateľa:  

Štátna príslušnosť:  

Rodinný stav: (ženatý, vydatá, slobodná-(ý), rozvedená-(ý), vdova, vdovec.....)   

Sociálne postavenie ( napr.: nezamestnaný-(ý), dôchodca a pod.):  

  
   

2. Údaje o členoch domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi   
  

Meno  Priezvisko  Rodné 
číslo  

Štátna  
Príslušnosť  

Zamestnávateľ 
(škola)  

Príbuzenský 
vzťah  

                                                  
            
            
            
            
            
            



 
3. Odôvodnenie žiadosti   
(napr.: Žiadam o jednorazový príspevok na úhradu časti poplatkov za........a pod.)  

  
  
  
  
  
  
  
            
  

  
4.  Potvrdenie odboru miestnych daní a poplatkov MsÚ Nitra o ne/uhradení     
záväzkov voči  mestu:   Miestne dane a poplatky:  

Potvrdenie o záväzkoch žiadateľa voči Mestu Nitra: 
  
 
 
V Nitre dňa .................................... Podpis a pečiatka: .....................................................  

 
5. Potvrdenie odboru miestnych daní a poplatkov MsÚ Nitra o ne/uhradení 
záväzkov voči  mestu:   Poplatok za komunálny odpad :  

Potvrdenie o záväzkoch žiadateľa voči Mestu Nitra:  
  
  
  
  
V Nitre dňa .................................... Podpis a pečiatka: ......................................................  

  
6. Vyhlásenie žiadateľa  
     Vyhlasujem, že som všetky údaje uviedol(a) pravdivo. Som si vedomý(á) trestných následkov, 
ktoré by malo nesplnenie povinnosti hlásiť zmeny rozhodujúcich skutočností, ako aj to, že 
neprávom prijaté dávky som povinný(á) vrátiť, alebo uhradiť.  
Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre rozhodnutie o jednorázovej dávke 
v hmotnej núdzi od úradu práce, daňového úradu, poisťovní, iných štátnych orgánov,  iných 
právnických osôb alebo fyzických osôb. 

  
 

V Nitre: .........................................       .........................................................................                    
                      podpis žiadateľa /zákonného zástupcu  



 
Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom 
za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. 
Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje 
a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup 
k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa 
domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať 
sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým 
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 
Predmetné práva si môžete uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, 
Nitra, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu 
zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane 
osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.                                                                                            
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Potvrdenie o trvalom pobyte  
  

Meno a priezvisko: ..................................................................................................................  
  
Rodená: ....................................................................................................................................  
  
Dátum narodenia: ...................................................... OP  séria:.........číslo:............................  
  
Trvalý pobyt: Nitra, mestská časť: ................................................. súp. č.: ...........................  

                        ulica: ........................................................................    or. č.: .............................  

Trvalý pobyt osôb bývajúcich v spoločnej domácnosti žiadateľa:  
  
Meno a priezvisko:                         Dátum narodenia:              Trvalý pobyt:  
  
..............................................          .................................            .......................................................  
 
..............................................          .................................            ........................................................  
 
..............................................          .................................            .......................................................  
 
..............................................          .................................            .......................................................  
 
..............................................          .................................            ...................................................... 
      
 Potvrdenie je vydané v zmysle v zmysle zák. č. 253/1998 Z.z.. o hlásení pobytu  občanov Slovenskej 
republiky a registri obyvateľov SR pre účely zák. č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Potvrdenie je oslobodené od správnych poplatkov v zmysle zákona 
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.  

 
  
Potvrdenie je zaevidované pod číslom: ...............................  
  
  
V Nitre, dňa: ......................................                      ....................................................                                             
                                                                                              evidencia obyvateľov  
  
 
 
 

  



ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

Meno a priezvisko: ...............................................................    Stav: ........................................... 
Dátum narodenia: ...............................................................    Číslo OP: ................................... 
Miesto nar.: .........................................................................    Séria OP: ................................... 
Rodné číslo: ........................................................................     Vydaný dňa: .............................. 
Bydlisko: .............................................................................   Kým: .......................................... 
Zamestnávateľ:  ...............................................................................................................................  
Povolanie: ........................................................................................................................................ 

Vyhlasujem na svoju česť, že ja a osoby, ktorých príjem pre účely posudzovania hmotnej núdze sa posudzujú 
spoločne podľa § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a § 4 a 5 zákona 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vlastním-e:  

1) Úspory a cenné papiere*:
- úspory □ áno  -   □ nie, ak áno  v sume  ....................... Eur 
- cenné papiere □ áno  -  □  nie, ak áno v hodnote ..................... Eur 

2) Nehnuteľnosti:
- poľnohospodárska pôda s výmerou ..........m2  □ áno   -   □ nie

□ áno   -   □ nie
□ áno   -   □ nie

- rekreačná chata, chalupa
- iná nehnuteľnosť (charakteristika)

3) Miestnosti neslúžiace na bývanie, ktoré neslúžia na bezprostredné uspokojovanie 
životných potrieb*:

- garáže □ áno   –   □ nie
- ateliéry □ áno   –   □ nie
- skladištia □ áno   –   □ nie
- iné □ áno   –   □ nie

4) Hnuteľné veci vysokej hodnoty*:
- zbierky vyššej hodnoty (známky, obrazy, zlato) □ áno  -  □ nie
- viac farebných TVP, HIFI zostáv (uviesť koľko) □ áno  -  □ nie
- väčšie množstvo poľnohospodárskych zvierat a hydiny, ktorých chov prevyšuje potreby moje

a mojich rodinných príslušníkov                     □ áno  -  □ nie
- motorové vozidlo(á) □ áno  -  □ nie
- iné hnuteľné veci vysokej hodnoty, ktoré neslúžia na bezprostredné uspokojovanie životných

a osobných potrieb               □ áno  -  □ nie



5) Iné finančné príjmy:*
□ dôchodok (uviesť druh a výšku) :  ......................................  
□ mimopracovný úväzok (koľko)  : ....................................... 
□ iné príjmy (aké): ................................................................. 

 Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý(á) právnych následkov nepravdivého čestného 
vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci správny orgán v zmysle § 21 zákona č.372/1990 Zb.  

* (Čo sa hodí zaškrtnite)

Overujúci orgán:  Podpis občana: 



 

Potvrdenie ÚPSVaR – OSV v Nitre  
o poskytovaní opakovanej dávky v hmotnej núdzi a príspevkov: 

 
   
Meno: ..........................................................................................................................................  
  
Dátum narodenia: .......................................................................................................................  
  
Bytom: ........................................................................................................................................  
  
  
  
Rozhodnutím č.:  ...........................  zo dňa: ........................... Priznaná suma: .......................  
  
z toho:    

- dávka  ........................................................................................  
  

- príspevky    ......................................................................................... 
  
.................................................................................................................................................. 
  
..................................................................................................................................................  
  
  
Spoločne posudzované osoby:   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dávku v hmotnej núdzi a príspevky poberá od:  
  
  
  
Potvrdenie vystavil: .......................................................              .................................................. 
 
Dátum: ...............................                                                                      Pečiatka a podpis  

Pri podaní žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi priložiť aktuálne potvrdenie z 
toho istého mesiaca! 



 

Potvrdenie školy  
   

  
 Meno žiaka : ....................................................................................................................  
  
 Dátum narodenia:.............................................................................................................  
  
 Bytom: ..............................................................................................................................  
  
 Žiak ....... ročníka: .............................................................................................................  
    
  
 Zoznam školských potrieb pre žiaka, ktoré nezabezpečuje škola v rámci dotácie 
na školské potreby:   
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
Potvrdenie vystavil: .........................................                   ................................................ 
Dátum: ............................                                                                 Pečiatka a podpis  
  

 
   
   PRÍLOHY, KTORÉ SÚ NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU ŽIADOSTI:  
  

1) Predložiť k nahliadnutiu občiansky preukaz žiadateľa  
2) Potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie (je vedená-(ý), vyradená-(ý)z evidencie 
uchádzačov o zamestnanie)  
3) Potvrdenie o poberaní prídavkov na deti  
4) Potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, príspevku za opatrovanie, príp. iné aktuálne príjmy  
započítateľné pre prepočet dávky v hmotnej núdzi...  
5) V prípade dlhodobej PN – kópiu PN, prípadne nemocenské dávky  
6) Fotokópia rozsudku o rozvode, rozsudku o určení výživného na nezaopatrené dieťa  
7) Rozhodnutie z ÚPSVaR o priznaní dávky v hmotnej núdzi   
8) Aktuálny pokladničný doklad z registračnej pokladne, alebo faktúra a doklad o uhradení faktúry.  
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