Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri narodení
dieťaťa 1)
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI (MATKA)
Meno a priezvisko matky dieťaťa:
Trvalý pobyt:

....................................................................... mesto Ilava

Telefonický kontakt: ................................... e-mail: .................................................................
2. ÚDAJE O OTCOVI DIEŤAŤA (ak o príspevok bude v mene matky žiadať otec dieťaťa)
Meno a priezvisko otca dieťaťa:
Trvalý pobyt:

...................................................................... mesto Ilava

Telefonický kontakt: ................................... e-mail: ................................................................
žiada o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

Meno a priezvisko dieťaťa: .................................................................................................
Dátum narodenia:

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

Trvalý pobyt:

.........................................................................mesto Ilava

Spôsob vyplatenia jednorazového finančného príspevku v hotovosti, v pokladni mesta Ilava

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých mestu Ilava, podľa
§ 14 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákony
uvedených v tejto žiadosti, ako aj ďalších osobných údajov nevyhnutných pre účel spracovania
agendy a súhlasím s ich poskytovaním inej osobe ( Sociálna poisťovňa, Slovenská pošta, Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresný súd, Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny)Súhlas na spracovanie osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť
kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol udelený.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené § 19 až § 25 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V Ilave dňa ........................

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

Potvrdenie matričného úradu mesta Ilava
Potvrdzujem, že oprávnená osoba i dieťa majú v meste Ilava trvalý pobyt ku dňu
narodenia dieťaťa:

Potvrdzujem pravdivosť predložených dokladov:

Dátum, podpis a pečiatka mesta Ilava

mesto Ilava, správa daní a poplatkov potvrdzuje, že:
oprávnená osoba /meno a priezvisko/ .....................................................................................
bytom ........................................................................................................................................
voči mestu Ilava
Potvrdenie príslušného
oddelenia mesta Ilava

Má

Nemá

Dlh na miestnych daniach

Má

Nemá

Dlh na miestnom poplatku KO

Poznámka
Okrem požadovaných údajov uvedených v žiadosti je potrebné predložiť k nahliadnutiu
občiansky preukaz žiadateľa, rodný list dieťaťa.

1) VZN O poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim
občanom

s trvalým pobytom v meste

