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

 
 
 

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 na úhradu mimoriadnych výdavkov.  

 Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa.  
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje oprávnenej osobe, ktorá je rodičom (jeden z rodičov) dieťaťa s trvalým pobytom na území 
mesta alebo slobodná alebo rozvedená matka dieťaťa s trvalým pobytom na území mesta. Žiadosť o finančný príspevok pri narodení dieťaťa je 
možné podať najneskôr do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa s uvedením čísla účtu vedeného vo finančnej inštitúcii na meno dieťaťa, ktorej prílohou 
je aj kópia rodného listu dieťaťa. Finančný príspevok pri narodení prvého a druhého dieťaťa sa poskytuje vo výške 50,- EUR a pri narodení tretieho 
a ďalšieho dieťaťa sa poskytuje vo výške 100,- EUR, poukázaním na účet vo finančnej inštitúcii vedený na meno dieťaťa. 

 Jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.  
Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa poskytuje oprávnenej osobe, ktorá je rodičom (jeden z rodičov) dieťaťa 
s trvalým pobytom na území mesta, ktoré dosiahlo 6 rok veku a nastúpilo na povinnú školskú dochádzku do školy na území mesta alebo slobodná 
alebo rozvedená matka dieťaťa s trvalým pobytom na území mesta, ktoré dosiahlo 6 rok veku a nastúpilo na povinnú školskú dochádzku do školy na 
území mesta. Žiadosť o finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je možné podať najneskôr do konca 10. kalendárneho 
mesiaca kalendárneho roka, v ktorom dieťa nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. Prílohou žiadosti o finančný príspevok pri nástupe dieťaťa 
na povinnú školskú dochádzku je aj čestné vyhlásenie, že žiadateľove deti alebo iné s ním spoločne posudzované osoby si (ak im to vyplýva so 
všeobecne záväzných právnych predpisov) riadne plnia povinnú školskú dochádzku. Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú 
dochádzku pri prvom a druhom narodenom dieťati sa poskytuje vo výške 50,- EUR a pri treťom a ďalšom narodenom dieťati sa poskytuje vo výške 
100,- EUR, odovzdaním osobitného poukazu na nákup školských potrieb u zmluvného dodávateľa  školských potrieb. 

 Finančný príspevok na stravu pre dobrovoľníkov. 
Finančný príspevok na stravu pre dobrovoľníkov sa poskytuje za dobrovoľnícku činnosť vo verejný prospech mesta za každých skončených 8 hodín 
dobrovoľníckej činnosti oprávnenej osobe, ktorá má s mestom, ako prijímajúcou organizáciou uzatvorenú dohodu o dobrovoľníckej činnosti podľa 
osobitného predpisu. Finančný príspevok na stravu pre dobrovoľníkov sa za príslušný kalendárny mesiac poskytuje vecnou formou v podobe               
stravovacích poukážok v hodnote obeda poskytovanej sociálnej služby v jedálni do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  

 Finančný príspevok na služby jedálne. 
Finančný príspevok na služby jedálne sa poskytuje oprávnenej osobe, ktorej príjem je nižší alebo rovný sume 1,8 násobku životného minima                  
plnoletej fyzickej osoby vo výške 50% z úhrady za 1 obed poskytovanej sociálnej služby v jedálni. Finančný príspevok na služby jedálne sa                    
poskytuje oprávnenej osobe, ktorej príjem je nižší alebo rovný sume 2,3 násobku životného minima plnoletej fyzickej osoby vo výške 14% z úhrady                  
za 1 obed poskytovanej sociálnej služby v jedálni. Finančný príspevok na služby jedálne sa poskytuje vecnou formou v podobe stravovacích                    
poukážok v hodnote obeda poskytovanej sociálnej služby v jedálni, pričom rozdiel medzi hodnotou stravovacích poukážok a finančným príspevkom                 
na služby jedálne znáša žiadateľ. 

 Finančný príspevok na podporu spoločenského kontaktu.  
Finančný príspevok na podporu spoločenského kontaktu sa poskytuje oprávnenej osobe v sociálnej  núdzi s cieľom zmiernenia hmotnej núdze,                  
zabránenia alebo zmiernenia porúch jej psychického a sociálneho vývinu a prispieť k jej začleneniu do spoločnosti. Finančný príspevok na podporu                 
spoločenského kontaktu sa poskytuje oprávnenej osobe najviac 1 krát za kalendárny rok vo výške 90% skutočných preukázaných vynaložených                
nákladov na účasť na aktivitách služieb komunitnej a sociálnej rehabilitácie. 

 

Krátke odôvodnenie žiadosti : 
 

 
 
 

 

 

 

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci 
 



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

 

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 dobrovoľníckej činnosti   

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

  

7) 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.  
 

E. Súhlasím so spracovaním osobných údajov v  zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov za účelom posúdenia a vybavenia žiadosti. 

 

 

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

 
 


