MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad,
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

ŽIADOSŤ O JEDNORAZOVÚ DÁVKU
ŽIADATEĽ:
Meno a priezvisko: _____________________________________________________________________
Rodné priezvisko: ________________________________ Rodné číslo: ___________________________
Adresa trvalého pobytu: __________________________________________________ PSČ: __________
Adresa prechodného pobytu: ______________________________________________ PSČ: __________
Povolenie k pobytu: ____________________________________________________________________
Telefón: ______________________________________ Email: __________________________________
Štátne občianstvo: ________________________ Rodinný stav: _________________________________
Žiadateľ býva (hodiace sa zaškrtnite):
vo vlastnom dome

vo vlastnom byte

v podnájme

iné

počet obytných miestností ____________________________
počet členov žijúcich v spoločnej domácnosti _____________

ÚDAJE O ĎALŠÍCH SPOLOČNE POSUDZOVANÝCH OSOBÁCH (manžel/ka, dieťa, rodič dieťaťa, ...):
Meno a priezvisko

Príbuzenský vzťah

Rok narodenia

PRÍJMOVÉ POMERY ŽIADATEĽA A ĎALŠÍCH SPOLOČNE POSUDZOVANÝCH OSÔB:

MAJETKOVÉ POMERY ŽIADATEĽA A ĎALŠÍCH SPOLOČNE POSUDZOVANÝCH OSÔB:
Vlastníctvo
- nehnuteľnosti
- hnuteľné veci vyššej hodnoty
( napr. auto )
- vklady
- cenné papiere, umelecké diela,
umelecké predmety
- iné

ODÔVODNENIE ŽIADOSTI:

Žiadateľ

Ďalšie spoločne posudzované
osoby

POTVRDENIE ODDELENIA MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ O ZAPLATENÍ:
dane z nehnuteľností:

dane za psa:

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

POTVRDENIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ODDELENIA SPRÁVY BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV,
ŽE ŽIADATEĽ NEMÁ DLH ZA NÁJOM A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVANÍM BYTU:

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA (resp. zákonného zástupcu):
Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol podľa skutočnosti a som si vedomý/á dôsledkov
uvedenia nepravdivých informácií.

Dňa: _______________________

______________________________________
čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa
(resp. zákonného zástupcu)

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje
môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a
prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích
krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom
mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo
namietať proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo
nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania
dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto
Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, osobne do podateľne alebo elektronicky
na email michal.hanzlik@mikulas.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov:
zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej
stránke – www.mikulas.sk.

