
            Mesto Dolný Kubín   
            Mestský úrad,  Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín 
             Odbor sociálnych vecí a rodiny 
 

Žiadosť sa podáva na MsÚ  - odbor SVaR , Mgr. Eva Palugová  tel.: 5814471, socialne@dolnykubin.sk  

  

 
 
 

Číslo žiadosti (prosím nevyplňujte) 

A. Údaje o žiadateľovi 

Meno:                                                                               Priezvisko: 
 

Deň, mesiac, rok narodenia:                                             

Trvalý pobyt:                                        ulica č.:                                            PSČ:                     tel: 
 

Oblasť sociálnej pomoci  : (  požadovanú dávku alebo príspevok označte „ X“  ) 

 

 Jednorazová dávka sociálnej pomoci. Je účelový transfer pre občana s trvalým pobytom v meste Dolný Kubín,  ktorý sa ocitol 

v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii a osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú. Dávka sociálnej pomoci sa môže poskytnúť finančným, 
vecným alebo kombinovaným plnením a jej výška závisí od rozpočtových možností mesta. Dávku je možné poskytnúť 1 x za kalendárny rok 
jednorázovo, alebo v 12 (dvanástich) nerovnomerných čiastkach na úhradu mimoriadnych výdavkov a výdavkov na sanáciu, úpravu a obnovu 
rodinného prostredia. 

 Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Mesto poskytne rodičom (jednému z manželov) dieťaťa, slobodnej alebo 

rozvedenej matke, ktorým sa narodilo druhé, alebo tretie dieťa, jednorazový finančný príspevok po splnení stanovených podmienok. Príspevok patrí 
aj rodičom, ktorým sa narodili prvorodené dvojčatá. Na meno dieťaťa bude založená vkladná knižka s vkladom schváleného finančného príspevku, 
ktorá bude odovzdaná rodičom dieťaťa pri občianskom obrade uvítania dieťaťa do života. V prípade, že rodič dieťaťa nepožiada o príspevok pri 
narodení dieťaťa do 90 dní odo dňa narodenia dieťaťa, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká.  

 Jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Príspevok sa poskytuje 

vecnou formou. Mesto poskytne rodičom (jednému z manželov) dieťaťa, slobodnej alebo rozvedenej matke, ktorým v poradí druhé a 
ďalšie narodené dieťa dosiahlo 6 rok života a nastúpilo na povinnú školskú dochádzku, jednorazový finančný príspevok po splnení 
stanovených podmienok. Príspevok patrí aj rodičom, ktorých prvorodené dvojčatá dosiahli vek 6 rok života.  Po schválení bude uhradený 
zmluvnému dodávateľovi kancelárskych potrieb alebo ošatenia u ktorého žiadateľ odovzdá poukaz na nákup tovaru. 

 Finančný príspevok na stravu pre nezamestnaných pracujúcich na aktivačných prácach. Príspevok sa poskytuje 

vecnou formou. Mesto môže poskytnúť nezamestnanému občanovi, ktorý má s mestom Dolný Kubín uzatvorenú dohodu o vykonaní menších 
obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti na verejnoprospešných prácach. Takto aktivovanému občanovi prináleží finančný príspevok na 
stravu za každý odpracovaný deň v rozsahu minimálne 8 hodiny denne. Príspevok bude po schválení vyplatený oprávnenej osobe formou 
stravovacích poukážok po splnení stanovených podmienok. 

 Finančný príspevok na stravovanie a dovoz obedov pre osamelo žijúcich občanov v dôchodkovom veku, ktorí sú 

vo veku nad 65 rokov a ich príjem je rovný, alebo nižší ako 1,3 násobku životného minima resp. pri spoločne posudzovaných občanoch rovný, alebo 
menší ako 1,5 násobku životného minima. Príspevok bude po schválení uhradený zmluvnému stravovaciemu zariadeniu u ktorého žiadateľ odovzdá 
poukaz na stravu. 

 Finančný príspevok na stravovanie, dovoz obedov a na čiastočnú úhradu za sociálnu službu pre občanov 
odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby sa poskytne občanom, ktorí majú na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti 

uzatvorenú zmluvu s Mestom Dolný Kubín o poskytnutí sociálnej služby. Prijímateľ sociálnej služby môže požiadať o finančný príspevok na 
stravovanie, na dovoz obedov a na čiastočnú úhradu za sociálnu službu len za predpokladu, že sa mu bude poskytovať pomoc pri odkázanosti (t.j. 
nielen obslužné činnosti). Finančný príspevok sa poskytne formou odpočítania úhrady za poskytnuté služby. 

 Finančný príspevok na podporu spoločenského kontaktu. Príspevok sa poskytuje vecnou formou. Mesto môže poskytnúť 

občanovi finančný príspevok na podporu spoločenského kontaktu s cieľom zmiernenia jeho sociálnej núdze, zabránenia prehlbovania porúch jeho 
psychického i sociálneho vývinu, čím prispeje k integrácii do spoločnosti.  Sociálny pracovník mesta dohodne spôsob a formu komunitnej a sociálnej 
rehabilitácie v individuálnom rozvojovom pláne žiadateľa. Finančný príspevok bude uhradený zmluvnému poskytovateľovi služieb komunitnej 
a sociálnej rehabilitácie u ktorého žiadateľ odovzdá poukaz na poskytnutie vybraných služieb. Poukaz podpisuje sociálny pracovník mesta a terénny 
sociálny pracovník mesta.  

 

Krátke odôvodnenie žiadosti : 
 

 
 
 
 

 

 

 

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci 
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B. Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách (manželka, dieťa, rodič dieťaťa, iný) 
 

Meno priezvisko dátum 
narodenia 

 

Telefonický 
kontakt 

Bydlisko ( 
adresa) 

príbuzenský 
vzťah 

     

     

     

     

     

     

U detí po skončení povinnej školskej dochádzky je potrebné pri podávaní žiadosti predložiť potvrdenie o návšteve školy. 

 
C. Povinné prílohy žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci ( predkladajú sa podľa účelu pomoci) :  
 

 A/N Podpis pracovníka odboru 

1) Potvrdenie o príjme za posledných 6 mesiacov   

2) Kópia žiadosti o priznanie dávky v hmotnej núdzi  resp. rozhodnutie    

3) Rodný list dieťaťa   

4) Potvrdenie školy o riadnej dochádzke do školy   

5) Dohoda o výkone menších obecných služieb s mestom   

6) Rozhodnutie o odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a zmluva 
o poskytovaní sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

  

7) Lekársky nález   

8) Preukaz ZŤP   

9) Správa  odborného lekára   

10) Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch s osvedčeným podpisom na   
matrike ( oslobodené od správneho poplatku) 

  

 
 
D. Vyhlásenie žiadateľa :  Vyhlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych  následkov 
uvedenia nepravdivých údajov. Som si vedomý (á), že na poskytnutie dávok sociálnej pomoci a finančných 
príspevkov nie je právny nárok. Môžu sa poskytnúť len do výšky schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový 
rok z kapitoly sociálnej pomoci občanom a že dávky sociálnej pomoci a finančné príspevky nebudú poskytnuté 
občanom, ktorí majú voči mestu záväzky, ktorí úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti poškodzujú majetok mesta, 
alebo nejavia záujem o zabezpečenie alebo zvýšenie príjmu vlastným pričinením.  

 
    V Dolnom Kubíne  dňa ....................................... 
 
                                                    ............................................................................. 
           podpis žiadateľa ( zákonného zástupcu)  
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