
Príloha č. 1 

Mesto Žilina 

Mestský úrad v Žiline – odbor sociálny a bytový                                                            

Námestie obetí komunizmu 1 

011 31 Žilina 

 

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK NA DOPRAVU 

 

 

Žiadateľ:  

Meno a priezvisko: ................................................................................................................................ 

Trvalý pobyt: .......................................................................... Telefónne číslo: ................................... 

Dátum narodenia: ................................................................... Rodinný stav: ....................................... 

Vzťah k dieťaťu: .................................................................................................................................... 

 

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

 

Meno a priezvisko Dátum narodenia Príbuzenský vzťah Zamestnávateľ/škola 

    

    

    

    

    

 

Bytové pomery žiadateľa* 

a) vlastník bytu 

b) nájomca bytu 

c) vlastník rodinného domu 

d) nájomca rodinného domu 

e) iné 

*Nehodiace sa prečiarknuť 

 

Odôvodnenie žiadosti: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

V Žiline, dňa: .........................................   

                                                                                                    ............................................................ 

                                                                                                                   Podpis žiadateľa 

 

Povinné prílohy k žiadosti: 

1. Originál resp. overená fotokópia právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej 

starostlivosti, na ktoré sa príspevok žiada.  

2. Písomný doklad z centra pre deti a rodiny (ďalej len ,,centrum“), v ktorom je dieťa umiestnené 

o prejavení skutočného záujmu žiadateľa. 



3. Písomný doklad o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že centrum, 

ktoré stretnutie odporučilo, vytvorí pre stretnutie podmienky. 

4. Potvrdenie o umiestnení dieťaťa v cente. 

5. Čestné vyhlásenie o obvyklom pobyte dieťaťa, ktoré sa pred umiestnením do centra 

zdržiavalo na území Mesta Žilina najmenej 1 rok. 

6. Potvrdenie o prijme žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej 

domácnosti žiadateľa. 

 

 

Potvrdenie o úhrade všetkých záväzkov voči mestu Žilina. 

 

Predmet záväzku Výška nedoplatku Podpis a pečiatka zástupcu 

príslušného odboru 

Miestne dane: 

daň z nehnuteľností 

daň za psa  

  

Poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
  

 

Spracovanie osobných údajov žiadateľa (dotknutá osoba) 

Spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely zaevidovania a vybavenia Vašej žiadosti je v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, na základe právneho základu, ktorým je zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov.  Údaje budú uchovávané po dobu, ktorú stanovuje zákon o archívoch a registratúrach a po uplynutí 

príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným 

údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na 

základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom 

spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Bližšie informácie o uplatnení práv dotknutých osôb nájdete 

na oficiálnom webovom sídle prevádzkovateľa www.zilina.sk.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zilina.sk/

