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1.
2.

5.

7.

A. Údaje o žiadate ovi (o osobe, ktorá žiada o právnu pomoc)

A1.

/

Adresa trvalého pobytu

Fax: E-mail: Tel:

vydatá/ženatý
ovdovená/ý
rozvedená/ý
odlú ená/ý

íslo:Ulica:

Obec:

PS :

Rodné  priezvisko:

Priezvisko:

slobodná/ý

Pohlavie: žena
muž

Základné informácie 

6.

pod a zákona . 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
a o zmene a doplnení zákona . 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona

. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
v znení zákona . 8/2005 Z. z. ( alej len „zákon o poskytovaní právnej pomoci“)

Táto žiados  nemá vplyv na asové lehoty, ktoré sa majú dodrža  v prípade za atia súdneho 
konania alebo odvolania. Ak Vám plynie lehota, je dôležité na túto skuto nos  Centrum právnej 
pomoci ( alej len „centrum“) upozorni  v tejto žiadosti v asti Predbežné poskytnutie 
právnej pomoci.

Prosím, nezabudnite na záver žiadosti uvies  dátum, podpísa  sa, zasla  alebo prinies  osobne 
vyplnenú žiados  s priloženými kópiami dokladov centru. V asti I, prosím, nezabudnite aj na 
podpis spolo ne posudzovanej osoby, ktorým sa vyjadruje súhlas so spracovaním osobných 
údajov.

Pri vyp aní, dop aní žiadosti, ako aj pri písaní estného vyhlásenia je pod a zákona
o poskytovaní právnej pomoci žiadate  povinný uvies úplné a pravdivé údaje.
Ak vyjde najavo, že uvedené údaje sú nepravdivé alebo neúplné, centrum rozhodne
o od atí poskytovania právnej pomoci.

Pred vyplnením žiadosti si, prosím, pozorne pre ítajte tieto informácie. 
Prosím, priložte k žiadosti všetky doklady pod a zákona o poskytovaní právnej pomoci.

Centrum rozhodne o nároku na poskytnutie právnej pomoci do 30 dní, a to až po doru ení
riadne vyplnenej a doloženej žiadosti, t. j. táto lehota za ína plynú , ke  priložíte všetky 
potrebné doklady centru a poskytnete potrebné informácie na rozhodovanie centra o nároku.

Ak Vám súd v konaní uloží nahradi  trovy súdneho konania, tieto trovy nemôže hradi  centrum 
ani ur ený advokát. Trovy súdneho konania hradí spravidla ú astník, ktorý nemal úspech vo 
veci.

Žiados  o poskytnutie právnej pomoci

Vážená žiadate ka/Vážený žiadate ,
uvedomujeme si množstvo informácií, ktoré od Vás žiadame pri vyp aní tejto žiadosti. Na posúdenie 
Vášho nároku na poskytnutie právnej pomoci sú však všetky nasledujúce informácie potrebné.

Stav:
(hodiace sa ozna te
krížikom)

Štátna príslušnos :

Rodné íslo:

Miesto narodenia:

Dátum narodenia:

Meno:

3.

 4. 
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Adresa prechodného pobytu

Tel:

Korešponden ná adresa (ak sa líši od vyššie uvedených údajov)

Priezvisko:

Rodné íslo: /

A3.

Priezvisko:

Meno:

       Rodné íslo: /

Adresa

Ulica:

Mesto:

PS :

Tel:

E-mail:

B. Sociálne postavenie žiadate a

(Hodiace sa, prosím, ozna te krížikom.)

áno nie

áno nie

áno nie

denná externá

áno nie

áno nie 

Iné sociálne postavenie:

PS :

Meno:

Adresa

Údaje o zákonnom zástupcovi žiadate a (ak je žiadate  neplnoletý alebo nespôsobilý na 
právne úkony)

Obec:

PS :

Ulica:

Obec:

Údaje o splnomocnencovi žiadate a (v prílohe priložte splnomocnenie)

Ulica:

íslo:

Tel:

Ak áno, uve te, prosím, druh: 

Poberáte dôchodok?

Ste zamestnaný?

Ulica:

Ste evidovaným uchádza om
o zamestnanie na úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny?

Aká je  forma Vášho štúdia?

íslo:

íslo:

A2.

Ste samostatne zárobkovo inná osoba 
(živnostník/podnikate )?

Ste študent?

PS :

Mesto:

E-mail:

íslo:
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C. Bytové pomery žiadate a

Ste nájomcom bytu? áno nie

Ste vlastníkom bytu? áno nie

Ste nájomcom rodinného domu? áno nie

Ste vlastníkom rodinného domu? áno nie

Iné:

D. Informácie o spore, oh adom ktorého žiadate o právnu pomoc

Prosím, priložte kópie podpornej dokumentácie. 

D1.

D2. Hodnota sporu
Ak sa predmet sporu dá vy ísli  v peniazoch, prosím, uve te sumu – slovom i íslom:

D3.

D4.

(Napríklad ak je predmetom sporu zaplatenie sumy 20 000 Sk, hodnotou sporu je suma
20 000 Sk.)

Ak sa predmet sporu nedá vy ísli  v peniazoch, uve te stru ne, o žiadate od protistrany:
(hodnotu sporu nie je možné vy ísli  napríklad pri zverení die a a do výchovy, pri ur ení
neplatnosti skon enia pracovného pomeru,...)

Opis okolností sporu vrátane miesta a dátumu skuto ností daného prípadu:

Povaha sporu (napríklad starostlivos  o die a, výpove  z pracovného pomeru, bezpodielové 
spoluvlastníctvo manželov, nájom bytu):

Ozna te všetky dôkazy, ktorými viete preukáza  vaše tvrdenia (výsluchy svedkov, listiny, 
súdne rozhodnutia  a pod.), a priložte kópie listín, prípadne inej podpornej dokumentácie:
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E. Údaje o konaní (ak už ste v konaní – napríklad súdnom, exeku nom)

Prosím, priložte kópie podpornej dokumentácie.

E1.

Opíšte svoj dôvod žaloby/návrhu alebo dôvod žaloby/návrhu proti Vám:

Meno, priezvisko a kontaktné údaje o protistrane v spore:

E2. Prosím, uve te, o akú právnu pomoc žiadate:
(Hodiace sa, prosím, ozna te krížikom, môžete ozna i  aj viac možností.)

Spisovú zna ku:

Dátum najbližšieho pojednávania:

Názov súdu:

Adresu súdu:

Spisovú zna ku:

Dátum, kedy bolo rozhodnutie doru ené:

Názov súdu:

Adresu súdu:

Povaha prípadu: 

Ste žalobcom alebo žalovaným, navrhovate om alebo odporcom, oprávneným alebo 
povinným?

poradenstvo

mediácia (mimosúdne riešenie sporu)

pomoc (poradenstvo a zastupovanie) pred za atím súdneho konania

pomoc (zastupovanie) v rámci prebiehajúceho súdneho konania. Ak áno, uve te:

Odvolanie proti rozhodnutiu, iný opravný prostriedok

Výkon rozhodnutia (napríklad exekúcia)

poradenstvo a/alebo zastupovanie v rámci súdneho konania, ktoré sa týka už 
vydaného súdneho rozhodnutia. Ak áno, prosím, uve te:
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F. Predbežné poskytnutie právnej pomoci

F1. Informácia o možnosti predbežného poskytnutia právnej pomoci

F2. Žiados  o predbežné poskytnutie právnej pomoci

Túto as  vypl te IBA v prípade, ak vám hrozí nebezpe enstvo zmeškania lehoty.

Podpis žiadate ky/žiadate a:

O predbežnú právnu pomoc môžete centrum požiada , ak Vám hrozí nebezpe enstvo
zmeškania lehoty. Ide napríklad o uplynutie lehoty na podanie odvolania proti rozhodnutiu
súdu, odporu proti platobnému rozkazu, uplynutie lehoty na podanie žaloby pre preml anie
dlhu, uplynutie lehoty na podanie žaloby na ur enie neplatnosti výpovede z práce alebo ide
o blížiace sa k ú ové súdne pojednávanie.
O jej priznaní, resp. nepriznaní centrum rozhodne ešte pred riadnym rozhodnutím
o nároku na poskytnutie právnej pomoci. Požiada  o predbežné poskytnutie právnej pomoci 
môžete v nasledujúcej asti tejto žiadosti. 

Ak sa po posúdení Vašej žiadosti o poskytnutie právnej pomoci zistí, že nesp ate
podmienky na priznanie nároku na jej poskytovanie, môžu Vám by  dodato ne
vyú tované trovy poskytnutej právnej pomoci.

Žiados  o predbežné poskytnutie právnej pomoci

Týmto žiadam o predbežné poskytnutie právnej pomoci, ke že mi v spore hrozí nebezpe enstvo
zmeškania lehoty: 

1. Tu, prosím, dopl te dátum, dokedy Vám plynie lehota:
..........................................................................................................................
2. Tu dopl te bližšie informácie o lehote (o akú lehotu ide: napríklad na odvolanie – v akej veci,
blížiaci sa termín pojednávania, o je predmetom pojednávania, lehota na podanie žaloby,
oh adom akej veci alebo preml acia lehota, kedy sa k ú ová udalos  stala, o o išlo a kedy sa
o nej žiadate  dozvedel, at .):

Bol som pou ený/Bola som pou ená, že ak sa po posúdení mojej žiadosti o poskytnutie
právnej pomoci zistí, že nesp am podmienky na riadne priznanie nároku na jej poskytovanie,
môžu mi by  dodato ne vyú tované trovy predbežne poskytnutej právnej pomoci (ich výška sa
ur í pod a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky . 655/2004 Z. z.
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších
predpisov).

Bez preukázania, že vám hrozí zmeškanie lehoty, centrum neprizná predbežnú právnu 
pomoc.

3. Prosím, priložte k tejto žiadosti kópiu dokladu, z ktorého ste sa dozvedeli, že Vám plynie 
lehota  (rozsudok, odvolanie, oznámenie termínu pojednávania, výpove  z pracovného pomeru 
s uvedením dátumu jej doru enia, výpove  z nájmu bytu s uvedením dátumu jej doru enia,
at .).
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G. Rodinná situácia žiadate a

G1. Spolo ne posudzované osoby

Údaje o spolo ne posudzovaných osobách

Manžel/Manželka

Priezvisko a meno:

Nezaopatrené deti (Hodiace sa, prosím, ozna te krížikom.)
Forma štúdia:

Áno Denná 

Nie Externá

Áno Denná 

Nie Externá

Áno Denná 

Nie Externá

Áno Denná 

Nie Externá

G2.

Za spolo ne posudzované osoby sa považujú manžel a nezaopatrené die a, ktorých príjem
a majetok sa posudzujú okrem Vašich príjmov a majetku.

Toto neplatí, ak sa sporíte navzájom medzi sebou (napríklad ak ste ú astníkmi sporu
v protichodnom postavení – jeden je v pozícii navrhovate a a druhý v pozícii odporcu).

Za nezaopatrené die a sa považuje die a do skon enia povinnej školskej dochádzky (avšak
najdlhšie do dov šenia 25 rokov veku), ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom
(sústavnou prípravou na povolanie nie je externé štúdium na vysokej škole) alebo sa nemôže
sústavne pripravova na povolanie štúdiom, alebo vykonáva zárobkovú innos pre chorobu
alebo úraz. Nezaopatreným die a om je i die a, ktoré je neschopné sústavne sa pripravova na
povolanie alebo vykonáva zárobkovú innos pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ale len
do dov šenia plnoletosti. Ak die a u vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny
dôchodok, ak jeho štúdium na vysokej škole presahuje štandardnú d žku (t. j. napríklad opakuje
ro ník) alebo už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stup a, nepovažuje sa za
nezaopatrené die a.

Priezvisko a meno: Štúdium: 

Priezvisko a meno

Zaopatrené deti (t. j. deti po skon ení povinnej školskej dochádzky, ktoré vykonávajú 
zárobkovú innos , prípadne študujú externou formou štúdia)

Poznámka: V prípade dennej formy štúdia die a a po skon ení povinnej školskej dochádzky je 
potrebné priloži  potvrdenie o návšteve školy. 

Dopl ujúce informácie o rodinnej situácii: (Vyplnenie tejto asti (G2) je dobrovo né.)

Dátum narodenia

Dátum narodenia:
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H.

H1.

Suma:

Suma:

Suma:

Priezvisko a meno Vz ah k žiadate ovi

Prosím, uve te ich vz ah k Vám:
Ko ko udí žije vo Vašej domácnosti?

Príjmová a majetková situácia žiadate a

Žiadate

Prosím, dopl te nasledujúce údaje týkajúce sa Vašej príjmovej situácie. 

Za príjem sa považuje pod a § 7 ods. 1 zákona o poskytovaní právnej pomoci príjem po
odpo ítaní  poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, 
poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na poistenie
v nezamestnanosti, preddavku na da  alebo dane z príjmu fyzických osôb, alších výdavkov 
vynaložených na dosiahnutie, zabezpe enie a na udržanie príjmov fyzických osôb. 

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados
centru, a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: potvrdenie od zamestnávate a

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados
centru, a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: estné vyhlásenie žiadate a (s osved eným podpisom, prípadne podpísané 
pred zamestnancom centra) a kópia posledného podaného da ového priznania, prípadne 
potvrdenie príslušného da ového úradu

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados
centru, a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: estné vyhlásenie žiadate a (s osved eným podpisom, prípadne podpísané 
pred zamestnancom centra), kópia posledného podaného da ového priznania, prípadne 
potvrdenie príslušného da ového úradu

(Hodiace sa ozna te krížikom a v prípade kladnej odpovede uve te sumu.)
Poberáte príjmy zo závislej innosti? (ak ste
napríklad v pracovnoprávnom vz ahu – vrátane príjmov
z dohody o vykonaní práce a brigádnickej innosti,
v služobnom pomere, poberáte odmenu odsúdeného
vo výkone trestu od atia slobody)

    Áno 

    Nie

Poberáte príjmy zo samostatnej zárobkovej
innosti? (ak máte príjmy napríklad z podnikania na

základe živnostenského alebo iného oprávnenia pod a
osobitného zákona, z použitia alebo poskytnutia práv
z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva)

    Áno Poberáte príjmy z nájmu alebo podnájmu?
(ak prenajímate nehnute nos  alebo hnute nú vec)

    Áno 

    Nie

    Nie
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Suma:

Suma:

Suma:

Suma:

Suma:

Suma:

Suma:

Poberáte náhradu príjmu pri do asnej pracovnej 
neschopnosti?

    Áno 

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados
centru, a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: potvrdenie pošty alebo Sociálnej pois ovne

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados
centru, a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: potvrdenie pošty alebo Sociálnej pois ovne

    Nie

Poberáte dávku garan ného poistenia?     Áno 

Poberáte dávky dôchodkového poistenia?
(napríklad starobný dôchodok, invalidný dôchodok,
vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, dôchodky
zo starobného dôchodkového sporenia)

Poberáte pe ažný príspevok za opatrovanie?     Áno 

Poberáte príjmy z doplnkového dôchodkového 
sporenia, životného poistenia, ú elového
sporenia?

    Áno 

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados
centru, a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: potvrdenie pošty alebo Sociálnej pois ovne

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados
centru, a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: potvrdenie z banky alebo zo Sociálnej pois ovne

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados
centru, a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: potvrdenie od zamestnávate a

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados
centru, a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

    Nie

    Áno 

    Nie

    Nie

    Nie

Poberáte zo zahrani ia dôchodok alebo dávky
obdobné, ako je dávka sociálneho poistenia na
Slovensku?

    Áno 

    Nie

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados
centru, a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: potvrdenie životnej pois ovne, doplnkovej dôchodkovej spolo nosti,
potvrdenie príslušnej inštitúcie (napríklad banka), v ktorej ste ú elovo sporili a v súvislosti 
so sporením si uplatnili da ové zvýhodnenie pod a zákona . 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov

Poberáte dávky úrazového poistenia?     Áno 

    Nie
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Suma:

Suma:

Suma:

Suma:

Suma:

Suma:

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados
centru, a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: potvrdenie zo Sociálnej pois ovne

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados
centru, a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: potvrdenie zo Sociálnej pois ovne

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados
centru, a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: estné vyhlásenie žiadate a (s osved eným podpisom, prípadne podpísané 
pred zamestnancom centra)

Ak ste odpovedali kladne, priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom ste podávali žiados
centru, a o príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti.
Forma dokladu: právoplatný rozsudok súdu, prípadne rozhodnutie príslušného úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny, ak sa poskytuje náhradné výživné

V prípade neplatenia výživného povinnou osobou prosím priložte estné
vyhlásenie žiadate a alebo jeho zákonného zástupcu (s osved eným podpisom, 
prípadne podpísané pred zamestnancom centra).

Dopl ujúce informácie o príjmovej situácii žiadate a

Ak ste odpovedali áno, priložte, prosím, potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Poberáte dávky v hmotnej núdzi? (Dávka v hmotnej
núdzi sa nepovažuje za príjem pod a zákona
o poskytovaní právnej pomoci, ale informácia o jej
poberaní i nepoberaní centru pomôže efektívne
zhodnoti celkovú príjmovú a majetkovú situáciu
žiadate a.)

    Áno 

Ak áno, prosím, uve te aké:

Poberáte výživné na svoju osobu? (napríklad
výživné u rozvedeného manžela, výživné na die a ako
žiadate a)

    Nie

    Nie

    Áno 

Poberáte dávku v nezamestnanosti?

    Nie

    Áno 
Poberáte príjmy z kapitálového majetku?
(ak poberáte napríklad úroky a ostatné výnosy
z cenných papierov, z vkladov na vkladných knižkách
vrátane úrokov z pe ažných prostriedkov na vkladovom
ú te a z bežného ú tu)

    Nie

    Áno 

    Nie

Poberáte iné príjmy? (ak poberáte napríklad príjmy 
z príležitostných inností vrátane príjmov 
z príležitostnej po nohospodárskej výroby, lesného 
a vodného hospodárstva, príjmy z prevodu vlastníctva 
nehnute ností, z predaja hnute ných vecí)

    Nie

Poberáte dávky nemocenského poistenia?     Áno 

    Áno 
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H2. Príjmové a majetkové pomery spolo ne posudzovaných osôb

Príjmy z kapitálového majetku: 

Manžel/ka
Údaje o priemernom mesa nom

príjme

Hnute né veci vyššej hodnoty (napríklad auto – 
dopl te zna ku, typ a rok výroby):

Iné:

Pe ažný príspevok za opatrovanie: 

Dávky nemocenského poistenia: 

Prosím, priložte doklady.

Forma dokladov: napríklad výpisy z listov vlastníctva z katastra nehnute ností, respektíve kópie
listov vlastníctva – nie staršie ako tri mesiace, znalecké posudky, kúpne zmluvy, estné
vyhlásenie (s osved eným podpisom, prípadne podpísané pred zamestnancom centra) –
v prípade, že ste majetok nadobudli inou formou 

Hnute né veci vyššej hodnoty
(napríklad auto – dopl te zna ku, typ 
a rok výroby):
Iné:

Manžel/ka

Umelecké diela, predmety:

Nehnute nos  používaná ako 
primerané trvalé bydlisko:

Nezaopatrené die a/deti

Prosím, dopl te nasledujúce údaje týkajúce sa Vašej majetkovej situácie: 

Hodnota (v peniazoch)

Nezaopatrené die a/deti

Príjmy zo samostatnej zárobkovej 
innosti:

Príjmy z nájmu alebo podnájmu:

Dávka v nezamestnanosti: 

Príjmy zo závislej innosti:

Dávky dôchodkového poistenia:

Nehnute nos  používaná ako primerané trvalé 
bývanie:

Cenné papiere (napríklad akcie):

Údaje o majetku

Iné nehnute nosti:

Iné nehnute nosti:

Vklady, úspory:

Cenné papiere (napríklad akcie):

Umelecké diela, predmety:

Vklady, úspory:

Iné príjmy: 

Údaje o majetku (hodnota)
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Prosím, priložte doklady

H3.

I. Súhlas so spracovaním osobných údajov žiadate a a spolo ne posudzovaných osôb

Podpis žiadate ky / žiadate a:

Podpis plnoletej spolo ne posudzovanej osoby

Priezvisko a meno:

Podpis:

Priezvisko a meno: 

Podpis:

Priezvisko a meno: 

Podpis:

J. estné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov 

V d a

Podpis žiadate ky/žiadate a:

Druh príjmu Suma

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov (vrátane osobných údajov maloletých
spolo ne posudzovaných osôb), ktorými sú napríklad meno, priezvisko, titul, rodné íslo,
adresa, PS , a s ich poskytovaním inej osobe výhradne na ú ely poskytovania právnej pomoci.

estne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á)
právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.

Dopl ujúca informácia o príjmovej situácii žiadate a

Prosím, uve te zatia neprevzaté príjmy, zarobené alebo dohodnuté pred podaním žiadosti,
ktoré majú by Vám a s Vami spolo ne posudzovaným osobám vyplatené až v nasledujúcom
období – t. j. až v období po podaní žiadosti (napríklad mzda, odmena, honorár, vyplatená
kúpna cena). 

O akávaný dátum platby

Forma dokladov: pre údaje o príjmoch a majetku tak ako pri zdokladovaní Vašich príjmov
a Vášho majetku
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K.

V d a

Podpis žiadate ky/žiadate a:

Pou enie o povinnostiach oprávnenej osoby (osoby, ktorej už je priznaný nárok na právnu 
pomoc)

Pod a § 13 a 14 zákona o poskytovaní právnej pomoci je oprávnená osoba povinná ohlási
centru písomne do ôsmich dní zmeny všetkých skuto ností rozhodujúcich pre trvanie
nároku na poskytovanie právnej pomoci. Oprávnená osoba je povinná poskytova centru
alebo ur enému advokátovi potrebnú sú innos . Oprávnená osoba je povinná na výzvu
centra preukáza skuto nosti preukazujúce trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci do
ôsmich dní odo d a doru enia výzvy, ak centrum neur ilo dlhšiu lehotu. Ak oprávnená osoba
nevyhovie výzve v ur enej lehote, možno poskytovanie právnej pomoci rozhodnutím centra
od a . Oprávnená osoba musí by  na tento následok vo výzve upozornená. 
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