ŽIADOSŤ

o poskytnutie jednorazového finančného príspevku
pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia:
Potvrdenie detského lekára, že sa dieťa dožilo 28 dní:
Meno a priezvisko lekára:
–––––––––––––––––––––––––––––––––-

_____________________________
pečiatka a podpis

MATKA DIEŤATA
Meno a priezvisko matky:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA O PRACOVNOM POMERE
Menovaná *je / bola v pracovnom pomere: od ..................................... do .................................

...............................................................................
názov zamestnávateľa, pečiatka a podpis
OTEC DIEŤATA
Meno a priezvisko otca:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA O PRACOVNOM POMERE
Menovaný *je / bol v pracovnom pomere: od ..................................... do ...................................

...............................................................................
názov zamestnávateľa, pečiatka a podpis

Potvrdenie, že žiadateľ nemá podlžnosti voči mestu Snina:
Oddelenie finančné (daň z nehnuteľnosti, poplatok za odpad ...) – prízemie MsÚ
Týmto potvrdzujeme, že žiadateľ

*nemá / má

podlžnosti voči mestu Snina,

a to vo výške: ................................€
Dátum:
–––––––––––––––––––––––––––––––––pečiatka a podpis
Oddelenie právne (nájomné, služby, exekučné poplatky ...) – 3. posch. MsÚ
Týmto potvrdzujeme, že žiadateľ

*nemá / má

podlžnosti voči mestu Snina,

a to vo výške: ................................€
Dátum:
–––––––––––––––––––––––––––––––––pečiatka a podpis

K ŽIADOSTI JE POTREBNÉ ĎALEJ DOLOŽIŤ:
- rozhodnutie Sociálnej poisťovne (resp. potvrdenie z pošty) o výške dôchodku v prípade, ak je
niektorý z rodičov jeho poberateľom
- výpis z daňového úradu a kópiu živnostenského listu v prípade, ak je niektorý z rodičov
samostatne zárobkovo činnou osobou
- iné:

Oznámenie o splnení, resp. nesplnení nároku na poskytnutie jednorazového finančného
príspevku pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa žiadame zaslať
na * meno matky – meno otca
na adresu: ..........................................................................................................................................
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých mestu Snina, Mestský úrad,
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti, a to na účely poskytnutia jednorazového príspevku pri
narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa.

Podpis žiadateľa: ..................................................
––––––––––––––––––
* hodiace sa podčiarknuť

