Príloha č. 1
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA DOPRAVU
Údaje o žiadateľovi:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Stav k dieťaťu:
Rodinný stav:

Rodné číslo :
Telefón:

Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách(manželka, druh/ka, nezaopatrené deti):
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Vzťah k žiadateľovi

Nezaopatrené deti, na ktoré žiadateľ požaduje príspevok na dopravu:
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Názov a adresa zariadenia

Odôvodnenie žiadosti:

VZN č. 9/2016 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately

Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov
z uvedenia nepravdivých údajov.
V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane údajov dávam svojim podpisom písomný súhlas Mestu
Topoľčany na využívanie mojich osobných údajov uvedených v žiadosti pre účely vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

...............................................
podpis žiadateľa

Povinné prílohy k žiadosti:
1. Právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti
2. Písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o
tom, že zariadenie, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky
3. Potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb spätne za 3 mesiace od podania žiadosti
4. U nezamestnaných doklad o evidencii z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
5. Originály cestovných lístkov na dopravu do detského domova
Hore uvedené doklady žiadame doložiť pri podaní žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu, vo výnimočných prípadoch
najneskôr do 14 dní od podania žiadosti. Pri nedoložení požadovaných dokladov nebude žiadosti vyhovené.
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Príloha č.2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Názov a sídlo detského domova

POTVRDENIE O OSOBNOM STRETNUTÍ

Za účelom poskytnutia príspevku na dopravu potvrdzujeme, že oprávnený žiadateľ:
Meno, priezvisko, titul: .............................................................................................
Dátum narodenia: ......................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ............................................................................................
sa dňa ................................... osobne stretol s dieťaťom,
Meno a priezvisko: .............................................................................................................
Dátum narodenia: .............................................................................................................
ktoré bolo rozhodnutím súdu odňaté zo starostlivosti oprávneného žiadateľa a umiestnené v
detskom domove:
Názov detského domova: ..................................................................................
Adresa detského domova: .........................................................................................
1. Odporúčaný rozsah návštev dieťaťa:
2. Potvrdenie o vytvorení podmienok pre stretnutie: Áno/Nie
...............................
Miesto a dátum

........................................................................
Meno, priezvisko, funkcia a podpis
zodpovedného zamestnanca detského domova
a pečiatka detského domova
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Príloha č. 3
SOCIÁLNA ODKÁZANOSŤ V ZMYSLE VZN č. 9/2016
Pre žiadateľa: ..............................................................Dátum narodenia: ....................................
Trvale bytom Topoľčany,.............................................................................................................
Príspevok na dopravu
Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov
Výpočet sociálnej odkázanosti:

Príjem:

Počet členov v domácnosti................

Mzdy .................................................€

Životné minimum ..........................€

Dávka v hmotnej núdzi .....................€
Práceneschopnosť .............................€
Rodičovský príspevok ......................€
Podpora v nezamestnanosti ..............€
Výživné .......................................... €

Spolu :

€

Spolu :

€

Do výšky príjmu sa nezarátavajú:
1. Kompenzačné príspevky
2. Príspevok za bezvládnosť
3. Štipendiá
4. Príspevok na bývanie
5. Aktivačný príspevok
6. Príspevok na zdravotnú starostlivosť
7. Príspevok pre tehotnú ženu
8. Ochranný príspevok
9. Výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje oznámením
na
polícii, resp. o začatí súdneho konania
Údaje overil a výpočet uskutočnil:
...............................................................................................................................
Poznámka:

VZN č. 9/2016 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately

Príloha č. 4
PLÁN NA ÚPRAVU A OBNOVU RODINNÝCH POMEROV, VRÁTANE
BYTOVÝCH A SOCIÁLNYCH POMEROV
1. Žiadateľ

Meno a priezvisko

Adresa trvalého pobytu

2. Partner žiadateľa
(manžel/ka, druh/družka)
3. Adresa žiadateľa na
doručovanie pošty:
4. Nezaopatrené deti, na ktoré
žiadateľ požaduje príspevok

Meno a priezvisko

Adresa trvalého pobytu

P. č.

Meno a priezvisko

Ďalšie osoby žijúce v spoločnej
domácnosti

P. č.

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Dátum
narodenia

Vzťah k
žiadateľovi

5. Stručný popis projektu:

6. Majetkové pomery žiadateľa
a ďalších spoločne
posudzovaných osôb

7. Bytové pomery

a) súkromná chata
b) auto
c) iné (uviesť konkrétne)
d) nehnuteľný majetok
e) príjmy z nájmu a prenájmu (zmluva z nájmu a prenájmu)
Druh bytu (doložiť nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva ):

áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie

Výška nájomného :
Mám – nemám dlh na nájomnom, ak áno uviesť akú sumu :
8. Miesto a dátum realizácie:
9. Požadovaná výška príspevku
od Mesta v €:
10. Výška spoluúčasti žiadateľa
v €:
11. Celkové náklady na projekt
v €:
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Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych
následkov z uvedenia nepravdivých údajov.
Neprávom prijatý príspevok som povinný/á vrátiť.
V zmysle zákona č. 428/2002 Z z. o ochrane osobných údajov dávam svojím podpisom
písomný súhlas Mestu Topoľčany za účelom zhodnotenia poskytnutia finančného
príspevku, jeho evidencie a štatistického vyhodnocovania.

...........................................................
Overený podpis žiadateľa

Povinné prílohy k projektu:
1.Právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti
2.Dokladovať príjmové pomery žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb spätne za 3
mesiace od podania projektu
3.Potvrdenie o umiestnení v detskom domove
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Príloha č. 5
ZÚČTOVANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne
starajú o dieťa poskytnutého z rozpočtu Mesta Topoľčany
Číslo zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku
Príjemca finančného príspevku (meno,
priezvisko, adresa a ČOP)

Výška poskytnutého finančného
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku
Stanovený záväzný termín zúčtovania
finančného príspevku
Finančné vyhodnotenie projektu v €:
Skutočné zdroje (v €):
Vlastný finančný vklad:
Príspevky a dary od iných:
Finančný príspevok od Mesta Topoľčany:
Zdroje SPOLU:

Skutočné výdavky (v €):
Za práce:
Za materiál:
Za zákazky:
Výdavky SPOLU:

V Topoľčanoch, dňa ...........................................

..........................................................
Podpis žiadateľa

Povinné prílohy k zúčtovaniu:
1) Kópie dokladov – účtenky, faktúry, výpisy z účtov, príjmové doklady, výdavkové
doklady a pod. dokumentujúce čerpanie finančného príspevku od Mesta Topoľčany
a originál k nahliadnutiu.
2) Kópia dokladu – rozsudok súdu o zrušení nariadenia o náhradnej rodinnej
starostlivosti resp. žiadosť o jej zrušenie a originál k nahliadnutiu.
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Príloha č. 6
POTVRDENIE
o tom, že žiadateľ/-ka o príspevok v rámci sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
nemá voči Mestu Topoľčany podlžnosti na daniach a poplatkoch
Meno, priezvisko a bydlisko žiadateľa/-ky o príspevok v rámci sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately.......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
DRUH DANE - POPLATKU

ROK

Výška nedoplatku

Daň z nehnuteľností
Poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Daň za psa
Ostatné dane
SPOLU:

..............................................................
Meno, priezvisko a podpis
zodpovedného zamestnanca MsÚ
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POPIS PLÁNU
Ciele plánu (Aké ciele chcete realizáciou plánu dosiahnuť):
Vytvoriť vhodné rodinné prostredie, aby sa dieťa mohlo vrátiť do osobnej starostlivosti
rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.
Rozpis prác nevyhnutných pred realizáciou plánu:

Rozpis materiálu nevyhnutného pre realizáciu plánu:

Rozpis iných aktivít súvisiacich s realizáciou:

ROZPOČET VÝDAVKOV (rozpis predpokladaných výdavkov plánu):
Položka:
Suma v €:

SPOLU VÝDAVKY:
ZDROJE FINANCOVANIA: (Predpokladané príjmy na plán – odkiaľ zabezpečíte financie
na realizáciu plánu)
Spolufinancovanie:
- vlastné zdroje:
€
- iné:
€
€
Dotácia od Mesta Topoľčany
SPOLU PRÍJMY:
€
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