Příspěvky vyplatené na základe podania žiadosti zo strany klienta
Dna 29.10.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mění a dopÍňa
nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v posobnosti
Ministerstva práce, sociálnych věcí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhlášeného v súvislosti s ochorením CO VID-19 v znění
neskorších predpisov.
Ciel'om tohto nariadeniaje finančně prispieť najzraniteťnejším skupinám osob na pokrytie zvýšených
výdavkov na býváme, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou inflačnej pomoci a je jedným z
nástrojov na zmiemenie následkov vysoké] inflácie.
Ziadateťom o dotáciu na podporu humanitárně] pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo přechodným
pobytom v SR.
Úřad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31.12.2022:
• osobné alebo poštou na příslušný úřad práce, sociálnych věcí a rodiny podl'a
trvalého/prechodného pobytu;
• elektronickými prostriedkami (e-mailom, pričom žiadosť je potřebné podpísať a vo formě
skenu poslat' na úřad) bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v
listinnej podobě sa nevyžaduje.
Na žiadosti podané po 31.12.2022 sa nebude prihliadať.
Formou žiadostíje možné požiadať o tieto jednorázové dotácie:
• Jednorázová dotácia vo výške 100 eur pře nezaopatřené dieťa. na ktoré je určená
vyživovacia povinnosť rozhodnutím sudu naj viac vo vvške 150 ear
ZiadatePom o dotáciu je fyzická osoba, která je plnoletým nezaopatřeným dieťaťom alebo
rodič maloletých nezaopatřených dětí. Rodič viacerých maloletých nezaopatřených dětí so súdom
určenou vyživovacou povinnosťou podává len jednu žiadosť za všetky maloleté děti. na ktoré bola
určená vyživovacia povinnosť najviac v sumě 150 eur.
Ziadatel' je povinný k žiadosti předložit' posledně vykonatel'ne rozhodnutie sudu o určení
vyživovacej povinnosti. Úřad při posúdení nároku na dotáciu neskúma, či povinná osoba si plní
resp. neplní svoju vyživovaciu povinnosť, ani čije úradom poskytované náhradně výživné.
Ziadosť na dotáciu pře dieťa, na ktoré j e určená vyživovacia povinnosť naj viac vovýške 150
eur [ilDOCX]

ŽIADOSŤ
o poskytnutie jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci pře nezaopatřené dieťa, na
ktoré je určená vyživovacia povinnost' rozhodnutím sudu do výšky najviac 150 Eur.
l. ÚDAJE O FYZICKEJ OSOBĚ - rodič maloletého dieťaťa alebo plnoleté nezaopatřené dieťa
Měno

Priezvisko

Titul

Datum narodenia

Ulica, číslo

PSČ

R.č.
Adresa

Obec (město)

(trvalého pobytu,
připadne přechodného

pobytu)
Kontaktná adresa'

Tel. číslo *

E-mail*

(s predvol'bou)

IBAN (uviesť IBAN účtu, ktorého je žiadatel'

vlastníkom/disponentom) :

2. ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Svojím podpisom potvrdzujem, že k žiadostí bolo předložené posledně vykonatďné rozhodnutie sudu,
kterým bela uložená povinnosť platit' výživné oprávnenej osobě.
•v

3. ÚDAJE O NEZAOPATRENOM DIETATI

Měno a priezvisko

rodné číslo

4. POUČENIE O OCHRANĚ OSOBNÝCH ŮDAJOV

adresa pobytu
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Podl'a § 9 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobných údajov a o změně a dophiení niektorých zákonov musia byť
osobné údaje správné a podl'a potřeby aktualizované. Osobné údaje, ktoré sú nesprávné
z hl'adiska účelu, na ktorý sa spracúvajú, sa bezodkladné vymažu alebo opravia. V případe poskytnutia nesprávných
údajov dotknutou osobou nenesie prevádzkovatel' zodpovednosť za ich nesprávnosť. Osobné údaje v zmysle zákona č.
544/2010 Z. z. o dotáciách v posobnosti Ministerstva práce, sociáhiych věcí a rodiny SR v znění neskorších predpisov
spracúva úřad práce, sociálnych věcí a rodiny, v ktorého územnom obvode má žiadatel' pobyt.

51
Potvrdzujem správnosť a pravdivost' údajov uvedených v tejto žiadosti. Som si vedomý/á právnych dósledkov

nepravdivého vyhlásenia o uvedených skutočnostiach v predchádzajúcich odsekoch podl'a § 21 ods. l písm. f)zákona
6. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znění neskorších predpisov vrátane případných trestnoprávnych dosledkov (§ 221
Podvod, § 225 Subvenčný podvod Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znění neskorších predpisov).

l
Žiadatel' vypíná len v případe, ak adresa na domčovanie písemností je iná, ako adresa trvalého pobytu.
Dotácia je prioritně vyplácaná na bankové účty. Vo výnimočných prípadoch je možné dotáciu poskytovať aj prostrednictvom

pošty, t.j. žiadatel', ktorý nemá zriadený bankový účet, resp. má iný objektivny dovod na nezaslanie dotácie na účet, skutočnosť,
že dotáciu požaduje zaslať poštou uvedie namiesto čísla bankového účtu.

Som si vedomý/á, že v případe preukázania nepravdivosti údajov uvedených v tejto žiadosti je úřad práce, sociálnych
věcí a rodiny povmný ódo mna požadovať vrátenie poskytnutej dotácie v zmysle §31 ods. l písm. g) zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších
predpisov, s následnou sankciou podl'a § 31 ods. 6 citovaného zákona.
Súhlasím, aby údaje uvedené v žiadosti boli použité a spracované v súlade s účelem, na ktorý boli poskytnuté podl'a
nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v posobnosti Ministerstva práce,
sociálnych věcí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhlášeného
v súvislosti s ochorením COVID-19 v znění neskorších predpisov.
*nepovinný údaj

K žiadosti je potřebné předložit' posledně vykonateFné rozhodnutie sudu, ktorým bola uložená povinnost'
platit' výživné oprávnenej osobě.

Žiadosť je možné podat' najneskór do 31.12.2022

Datum:

Podpis ziadatel'a: ..

Vyhlásenie plnoletého nezaopatřeného dieťaťa:

Sem plnoleté nezaopatřené dieťa a súhlasím s podáním žiadosti o dotáciu:
Měno, priezvisko, podpis:...

Upozorňujeme ziadatel'ov, že v případe neúplnej žiadosti o dotáciu (neuvedenie požadovaných údajov
a skutečností, resp. nepredloženie povinných příloh), úřad o predloženej žiadostí nebude ďalej konat'
a informuje ziadatel'a o neschválení žiadosti.)

