ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci
pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky

1. ÚDAJE O FYZICKEJ OSOBE
Meno
Priezvisko

Titul

Dátum narodenia

R. č.
Adresa

Obec
(mesto)

Ulica, číslo

PSČ

Dotáciu žiadam od
(vybrať jednu z možností)

Tel. číslo (s predvoľbou)

E-mail

IBAN (uviesť IBAN účtu, ktorého je
žiadateľ vlastníkom/disponentom)

2. ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Svojím podpisom potvrdzujem, že
1) Som fyzická osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na
príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, túto činnosť
vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie a nemá príjem podliehajúci dani z príjmov
fyzickej osoby.
2) Nie som poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného
dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného
výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia.
3) Nie som príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo
poberateľom príspevku na opatrovanie.
4) Nie som žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania
pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná
zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (krízovej situácie) a odstránením ich
následkov.
5) Spĺňam podmienky v zmysle § 8a ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to tým, že
a) mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b) nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia.
3. POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa § 9 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov musia byť osobné údaje správne a podľa potreby aktualizované; osobné údaje, ktoré sú
nesprávne z hľadiska účelu, na ktorý sa spracúvajú, sa bezodkladne vymažú alebo opravia; v prípade
poskytnutia nesprávnych údajov dotknutou osobou nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za ich
nesprávnosť. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, IČO 00681156,
spracúva Vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4. POUČENIE
Potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti; som si vedomý/á právnych
dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o uvedených skutočnostiach v predchádzajúcich odsekoch podľa
§ 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vrátane
prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 Podvod, § 225 Subvenčný podvod Trestného zákona
č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Som si vedomý/á, že v prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v tejto žiadosti je
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR povinné požadovať vrátenie poskytnutej dotácie
finančného príspevku v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona.
Súhlasím, aby údaje uvedené v žiadosti boli použité a spracované v súlade s účelom, na ktorý boli
poskytnuté podľa tohto nariadenia vlády.
Som si vedomý/á, že po schválení tejto žiadosti bude rozhodnutie o schválení, resp. neschválení mojej
žiadosti oznámené na webovom sídle ministerstva.
Som si vedomý/á, že akékoľvek nové skutočnosti, ktoré súvisia s mojou žiadosťou o dotáciu počas
mimoriadnej situácie a budú mať vplyv na vyplácanie dotácie, som povinný/á do konca mesiaca,
v ktorom zmena skutočnosti nastala, oznámiť ministerstvu.
DÁTUM VYPLNENIA ŽIADOSTI

PODPIS ŽIADATEĽA

