Príloha č. 1
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA DOPRAVU

Žiadateľ:
Priezvisko:

Meno:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Rodinný stav:
Trvalý pobyt:

Telefón:

Vzťah k dieťaťu:

Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách (manžel/ka, druh/ka, nezaopatrené deti):

Priezvisko a meno

Rodné číslo/ dátum narodenia

Vzťah k žiadateľovi

Nezaopatrené deti, na ktoré žiadateľ požaduje príspevok na dopravu :
Priezvisko a meno dieťaťa
umiestnené v zariadení

Obec Valaská

Dátum narodenia/rodné číslo dieťaťa

Názov zariadenia, adresa

Všeobecne záväzné nariadenie č. XY/2020 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Príloha č. 1

Odôvodnenie žiadosti:

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov z uvedenia
nepravdivých údajov
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam
svojím podpisom písomný súhlas Obci Valaská na využívanie mojich osobných údajov uvedených v žiadosti pre
účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

...................................................
Podpis žiadateľa
Povinné prílohy k žiadosti:
1.
2.
3.

4.

5.

právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, alebo právoplatné rozhodnutie súdu nariadení
neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia,
potvrdenie o umiestnení dieťaťa v centre,
doklad od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra, prípadne akreditovaného subjektu, v
ktorom je dieťa umiestnené o tom, že prejavuje skutočný záujem o úpravu na zachovanie vzťahov s dieťaťom,
vynakladá primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov tak,
aby sa mohol osobne starať o dieťa (uvedené doklady nesmú byť staršie ako 2 mesiace),
potvrdenie o príjme žiadateľa a ďalších posudzovaných osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa
osobitného predpisu (zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov), ktorých spoločný príjem do domácnosti nepresahuje hranicu životného minima stanovenú
zákonom o životnom minime za posledných 3 mesiace pred podaním žiadosti,
vyjadrenie obce k dlhu voči Obci Valaská (dlhy na miestnych daniach, Tuhého komunálneho odpadu, nájomnom,
a pod.).

Doklady žiadame doložiť pri podaní žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu, vo výnimočných prípadoch najneskôr
do 10 pracovných dní od podania žiadosti. Pri nedoložení požadovaných dokladov bude konanie ohľadom žiadosti o
poskytnutie príspevku na dopravu ukončené.
Obec Valaská

Všeobecne záväzné nariadenie č. XY/2020 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

