Žiadosť o príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí,
alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
(ďalej len „ príspevok rodičom “)
Údaje v žiadosti vypĺňajte paličkovým písmom a zodpovedajúci údaj označte podľa tohto vzoru

A

Vyplní žiadateľ (údaje o oprávnenej osobe)

Priezvisko

Rodinný stav

Meno

Dátum narodenia

Rodné číslo (Identifikačné číslo)

Adresa trvalého pobytu v SR

2)

1)

Štátna príslušnosť

Adresa prechodného pobytu v SR

2)

číslo

Ulica
PSČ
Obec
Adresa trvalého pobytu (bydliska) v členskom štáte EÚ
Ulica

Tel.číslo

PSČ

Tel.číslo

číslo

Obec

Štát
3)
Adresa zamestnávateľa
Vzťah oprávnenej osoby k dieťaťu uvedenému v časti G žiadosti
rodič
osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného
4)
rozhodnutia súdu

B
Dieťaťu, meno
priezvisko
sa poskytuje starostlivosť v zariadení
celoročne z dôvodu výkonu ústavnej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo výkonu
ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
áno
nie
C

Údaje o druhom rodičovi (údaje o oprávnenej osobe)

Priezvisko

Rodinný stav

Meno

Dátum narodenia

Rodné číslo (Identifikačné číslo)

Adresa trvalého pobytu v SR

2)

1)

Štátna príslušnosť

Adresa prechodného pobytu v SR

2)

číslo

Ulica
PSČ
Obec
Adresa trvalého pobytu (bydliska) v členskom štáte EÚ
Ulica

Tel.číslo

PSČ

Tel.číslo

Obec

číslo

Štát
3)
Adresa zamestnávateľa
Vzťah druhého rodiča k dieťaťu uvedenému v časti G žiadosti
rodič
osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného
4)
rozhodnutia súdu
Číselné odkazy sú uvedené na strane 3
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D

Prídavok na dieťa sa vypláca obci
áno

E

nie

Spôsob výplaty
Na účet v banke SR

Číslo účtu
Kód banky

V hotovosti na adresu
PSČ

číslo

Ulica

Obec

Na účet v zahraničnom peňažnom ústave v EÚ
Banka príjemcu
Adresa banky v zahraničí

Majiteľ účtu
Číslo účtu

Kód banky

IBAN
Swift-Code
F

Vyhlásenie žiadateľa

Vyhlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov v tejto
žiadosti.
Uvedomujem si, že neprávom prijatú sumu príspevku rodičom som povinný(á) vrátiť.
Súhlasím s použitím osobných údajov uvedených v tejto žiadosti na účely spracovania v informačných systémoch.

dňa

V

Podpis žiadateľa

Vyplní úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa (údaje

G

o deťoch, na ktoré si oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok rodičom)

Meno

Dátum narodenia

Priezvisko

Adresa trvalého pobytu detí v SR

2)

Rodné číslo

Miesto narodenia

Adresa prechodného pobytu detí v SR

2)

číslo

Ulica
PSČ
Obec
Adresa trvalého pobytu (bydliska) v členskom štáte EÚ
Ulica

Tel.číslo

PSČ

Tel.číslo

Obec

číslo

Štát

Dátum

Zamestnanec

Pečiatka a podpis

Číselné odkazy sú uvedené na strane 3

2

Správnosť údajov porovnal s originálom

H

Priezvisko

Meno

Dátum porovnania

Podpis zamestnanca

Vyplní úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – posledný platiteľ príspevku rodičom ku dňu podania žiadosti

I

ÚPSVR v
meno

potvrdzuje, že vyplatil oprávnenej osobe
priezvisko

rodné číslo

naposledy dňa

príspevok rodičom v celkovej sume

Dátum

Zamestnanec

eur

Pečiatka a podpis

Číselné odkazy
1)

napr.: vydatá / ženatý, slobodná / slobodný, rozvedená / rozvedený, vdova / vdovec

2)

príslušný druh pobytu v SR označte podľa vzoru, pričom prechodný pobyt platí len pre cudzincov

3)

uveďte názov a adresu zamestnávateľa vrátane štátu výkonu zamestnania

4)

žiadateľ (v prípade, že ide o iného občana ako rodiča, alebo pestúna alebo poručníka) priloží k žiadosti právoplatné
rozhodnutie o prevzatí dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Za účelom porovnania údajov uvedených v žiadosti žiadateľ predloží





občiansky preukaz (identifikačnú kartu) žiadateľa alebo Preukaz – povolenie na pobyt cudzinca,
rodné listy detí (originál a fotokópie)
právoplatné rozhodnutie súdu, na základe ktorého prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
iná osoba ako rodič,
potvrdenie ošetrujúceho lekára, že má deti v lekárskej starostlivosti, u detí v školskom veku aj potvrdenie riaditeľa
školy, ktorú deti navštevujú.
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