IADOS O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI
V KONANÍ O ADMINISTRATÍVNOM VYHOSTENÍ
pod¾a zákona è. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
a o zmene a doplnení zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení
zákona è. 8/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov
(ïalej len zákon o poskytovaní právnej pomoci)

A. Údaje o iadate¾ovi (o osobe, ktorá iada o právnu pomoc)
Priezvisko: .................................................................................
Rodné priezvisko: ...........................................................................
Meno: .......................................................................................
Pohlavie:

mu

_

ena

_

Dátum narodenia: ............................................................................
Miesto narodenia: ............................................................................
Druh dokladu/èíslo: .........................................................................

Èíslo spisu konania o administratívnom vyhostení:................................................................
tátna príslunos: .........................................................................
Stav:
(hodiace sa oznaète kríikom)

slobodná/ý

_

vydatá/enatý

_

ovdovená/ý

_

rozvedená/ý

_

odlúèená/ý

_

Adresa pobytu v Slovenskej republike
Ulica: ........................................... èíslo: ....................................
Obec: ........................................................................................
PSÈ: .........................................................................................
Tel.: .............................. Fax: .......................... E-mail: .................
Korepondenèná adresa (ak sa líi od vyie uvedených údajov)
Ulica: ..................................................... èíslo: ..........................
Obec: ........................................................................................
PSÈ: .......................................................................
B. Informácie o konaní o administratívnom vyhostení, v ktorom iadate o právnu pomoc

B.1 Ak iadate o poskytnutie právnej pomoci po doruèení rozhodnutia pod¾a § 24c ods. 1 písm. e) zákona
o poskytovaní právnej pomoci, prilote kópiu rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod¾a
§ 24c ods. 1 písm. e) zákona o poskytovaní právnej pomoci (ïalej len rozhodnutie).

Dátum doruèenia rozhodnutia (uveïte dátum, keï Vám bolo rozhodnutie doruèené):
................................................................................................

B.2 Dôvod odvolania (uveïte dôvod, pre ktorý chcete poda odvolanie proti rozhodnutiu, resp. dôvod, pre ktorý povaujete rozhodnutie za nesprávne):

C. Èestné vyhlásenie

Èestne vyhlasujem, e nemám právneho zástupcu v konaní o administratívnom vyhostení pod¾a zákona
è. 327/2005 Z. z. v znení zákona è. 332/2011 Z. z.

D. Príjmová a majetková situácia iadate¾a, ktorý mal bezprostredne pred vydaním rozhodnutia pod¾a § 24c
ods. 1 písm. e) zákona na území Slovenskej republiky povolený pobyt
(trvanie povoleného pobytu ...............................................................................).

D1. iadate¾
Prosím, doplòte nasledujúce údaje týkajúce sa Vaej príjmovej situácie.

Za príjem sa povauje pod¾a § 7 ods. 1 zákona o poskytovaní právnej pomoci príjem po odpoèítaní poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné
poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, preddavku na daò alebo dane z príjmu fyzických osôb, ïalích
výdavkov vynaloených na dosiahnutie, zabezpeèenie a na udranie príjmov fyzických osôb.
(Hodiace sa oznaète kríikom a v prípade kladnej odpovede uveïte sumu.)

2. Poberáte:
a) príjmy zo závislej èinnosti? (ak ste napríklad v pracovnoprávnom vzahu  vrátane príjmov z dohody o vykonaní práce a brigádnickej èinnosti, v sluobnom pomere, poberáte odmenu odsúdeného vo výkone trestu odòatia slobody)
Áno

Suma: .................

Nie
b) príjmy zo samostatnej zárobkovej èinnosti? (ak máte príjmy napríklad z podnikania na základe ivnostenského alebo iného oprávnenia pod¾a osobitného zákona, z pouitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo
iného duevného vlastníctva)
Áno

Suma: .................

Nie
c) iné príjmy? (ak poberáte napríklad príjmy z príleitostných èinností, príjmy z prevodu vlastníctva nehnute¾ností, z predaja hnute¾ných vecí, z prenájmu hnute¾ných a nehnute¾ných vecí)
Áno

Suma: .................

Prosím, uveïte aké:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nie
d) dávky? (napríklad dávku v nezamestnanosti, dávku v hmotnej núdzi, dávku úrazového alebo nemocenského
poistenia, dôchodok zo zahranièia a pod.)
Áno

Suma: .................

Prosím, uveïte aké:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Nie

Ak ste odpovedali na niektorú otázku alebo viacero otázok kladne, prilote doklady o príjme alebo Vae èestné vyhlásenie.

Prosím, doplòte nasledujúce údaje týkajúce sa Vaej majetkovej situácie:

Údaje o majetku

Hodnota (v peniazoch)


Nehnute¾nos pouívaná ako
primerané trvalé bývanie:

Iné nehnute¾nosti:





Vklady, úspory:

Cenné papiere (napríklad akcie):

Umelecké diela, predmety:

Hnute¾né veci vyej hodnoty (napríklad auto
 doplòte znaèku, typ a rok výroby):

Iné:

Prosím, prilote doklady.
Forma dokladov: napríklad výpisy z listov vlastníctva z katastra nehnute¾ností, resp. kópie listov vlastníctva  nie
starie ako tri mesiace, znalecké posudky, kúpne zmluvy, èestné vyhlásenie (s osvedèeným podpisom, prípadne podpísané pred zamestnancom centra)  v prípade, e ste majetok nadobudli inou formou.

D2. Príjmové a majetkové pomery spoloène posudzovaných osôb
A. Údaje o priemernom mesaènom príjme

Manel/ka

Nezaopatrené
diea/deti

Príjmy zo závislej èinnosti:
Príjmy zo samostatnej zárobkovej èinnosti:
Iné príjmy:
-

B. Údaje o majetku (hodnota)

Manel/ka

Nezaopatrené
diea/deti

Nehnute¾nos pouívaná ako primerané
trvalé bydlisko:
Iné nehnute¾nosti:
Vklady, úspory:
Cenné papiere (napríklad akcie):
Umelecké diela, predmety:
Hnute¾né veci vyej hodnoty
(napríklad auto  doplòte znaèku,
typ a rok výroby):
Iné:
-

D3. Doplòujúca informácia o príjmovej situácii iadate¾a
Prosím, uveïte zatia¾ neprevzaté príjmy, zarobené alebo dohodnuté pred podaním iadosti, ktoré majú by Vám
a s Vami spoloène posudzovaným osobám vyplatené a v nasledujúcom období  t. j. a v období po podaní iadosti
(napríklad mzda, odmena, honorár, vyplatená kúpna cena).
Druh príjmu

Suma

Oèakávaný dátum platby

-

E. Splnomocnenie
Splnomocòujem Centrum právnej pomoci na zastupovanie v konaní o administratívnom vyhostení.

V .................................................................. dòa .............................................................

Podpis iadate¾a/iadate¾ky ............................................................................................

