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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 
 ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc 
(pre dôchodcov, invalidných občanov a nezamestnaných)  

 

 

1. Údaje o žiadateľovi  

 

Meno a priezvisko žiadateľa:....................................................................................................... 

 

Dátum narodenia:.......................................................Rodinný stav:............................................... 

 

Trvalý pobyt (ulica, č. domu, PSČ):............................................................................................... 

 

Poschodie:.................................................Telefón:......................................................................... 

 

Číslo občianskeho preukazu:........................................................................................................... 

 

 

Meno a priezvisko manžela/manželky, druha/družky:.............................................................. 

 

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

 

Dátum narodenia:............................................................................................................................ 

 

 

2. Sociálne postavenie žiadateľa a manžela/-ky 

 

Žiadateľ: 

 

A. Som poberateľ/-ka dôchodku (-ov), druh dôchodku (predložiť výmer o poberaní dôchodku) 

Uviesť druh dôchodku:.............................................výšku dôchodku:........................................... 

 

B. Som uchádzač/-ka o zamestnanie evidovaný/-á na Úrade práce, sociálnych vecí     

a rodiny (predložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny/Sociálnej poisťovne) 

Výška dávky v hmotnej núdzi:...................................vyplácaná od – do:....................................... 

Výška podpory v nezamestnanosti:............................vyplácaná od – do:....................................... 

 

C. Som zamestnaný/-á,  uviesť zamestnávateľa (predložiť potvrdenie o mesačnom netto príjme) 

Výška príjmu netto:......................................................................................................................... 
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D. Som poberateľ/-ka nemocenskej dávky (predložiť potvrdenie o práceneschopnosti zo Sociálnej 

poisťovne) 

Výška nemocenskej dávky:......................................vyplácaná od – do:......................................... 

 

E. Iné:....................................................................................................................................... 

 

Manžel/-ka žiadateľa/-ky: 

A. Som poberateľ/-ka dôchodku (-ov), druh dôchodku (predložiť výmer o poberaní dôchodku) 

Uviesť druh dôchodku:.............................................výšku dôchodku:........................................... 

 

B. Som uchádzač/-ka o zamestnanie evidovaný/-á na Úrade práce, sociálnych vecí     

a rodiny (predložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny/Sociálnej poisťovne) 

Výška dávky v hmotnej núdzi:...................................vyplácaná od – do:....................................... 

Výška podpory v nezamestnanosti:............................vyplácaná od – do:....................................... 

 

C. Som zamestnaný/-á,  uviesť zamestnávateľa (predložiť potvrdenie o mesačnom netto príjme) 

Výška príjmu netto:......................................................................................................................... 

 

D. Som poberateľ/-ka nemocenskej dávky (predložiť potvrdenie o práceneschopnosti zo Sociálnej 

poisťovne) 

Výška nemocenskej dávky:......................................vyplácaná od – do:......................................... 

 

E. Iné:....................................................................................................................................... 

 

3.  Bytové pomery žiadateľa 

V súčasnosti bývam:                                                                                                               

a) v mieste trvalého bydliska                                                                                                                                     

b) iné (podnájom, slobodáreň, ubytovňa, zariadenie) uviesť kde: ................................................. 

 

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

 

4. Zdravotný stav 

Nepriaznivý zdravotný stav       ÁNO  NIE 

Som držiteľom preukazu ŤZP      ÁNO  NIE 

Manžel/-ka je držiteľom/-kou preukazu ŤZP    ÁNO  NIE 
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5. Majetkové pomery žiadateľa 

Nehnuteľnosť (dom byt, chata)  ÁNO       NIE       uviesť:.......................................... 

Auto      ÁNO     NIE 

Garáž      ÁNO     NIE 

Hnuteľné veci vysokej hodnoty  ÁNO     NIE       uviesť:.......................................... 

 

6. Náklady na bývanie mesačne  

Nájomné Inkaso Elektrika Plyn Iné výdavky 

     

 

7. Dôvod podania žiadosti 

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

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

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

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

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

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

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

 

Vyhlásenie žiadateľa:  
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý /á/ právnych následkov 
uvedenia nepravdivých údajov. Súhlasím s vyžiadaním údajov potrebných pre rozhodnutie o sociálnej 
výpomoci od zamestnávateľa, úradu práce, daňového úradu, poisťovní iných štátnych orgánov, iných 

právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania. Ďalej 
súhlasím s vykonaním návštevy v mojej domácnosti za mojej prítomnosti a so zisťovaním a overovaním 
niektorých skutočností, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie o poskytnutí sociálnej pomoci u mojich 
najbližších príbuzných príp. u susedov. 
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých Mestskej časti 
Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účel vybavenia 

žiadosti o jednorazovú finančnú výpomoc. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho 
písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že 
práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

V Bratislave dňa:.......................................... 

 

 

     Podpis žiadateľa:................................................. 
 
*k žiadosti je potrebné doložiť doklady o príjme, potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencii uchádzača o zamestnanie,  

  o poberaní dávky v hmotnej núdzi,  fotokópiu rozhodnutia o výške dôchodku, potvrdenie o práceneschopnosti a poberaní nemocenských    
  dávok, v prípade nepriaznivého zdravotného stavu fotokópie lekárskych správ, preukaz ŤZP, fotokópiu rozsudku o rozvode stačí 1 strana 


