
Žiadosť o poskytnutie  

peňažného príspevku na kompenzáciu 

 
(Údaje v žiadosti vyplňujete paličkovým písmom a zodpovedajúci údaj označte podľa tohto vzoru)   

 

 

A. Peňažný príspevok na:  

1. osobnú asistenciu  

2. kúpu pomôcky  

3. výcvik používania pomôcky  

4. úpravu pomôcky  

5. opravu pomôcky  

6. kúpu zdvíhacieho zariadenia  

7. kúpu osobného motorového vozidla  

a) bez automatickej prevodovky  

b) s automatickou prevodovkou  

8. úpravu osobného motorového vozidla  

9. prepravu  

10. úpravu bytu  

11. úpravu rodinného domu  

12. úpravu garáže  

13. kompenzáciu zvýšených výdavkov:  

a) na diétne stravovanie  

b) súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia  

c) súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla  

d) súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom  

 

 

 
 

 

B. Údaje o žiadateľovi  

   

 

                                  Priezvisko  Meno                                Titul  Rodinný stav  

         

 Deň, mesiac, rok narodenia     Rodné číslo                                       Číslo OP  Štátna príslušnosť  

                  

 Adresa trvalého pobytu  

 Ulica   Číslo   Telefón   

                                     PSČ         Obec   

 Adresa prechodného pobytu  

 Ulica   Číslo   Telefón   

                                     PSČ         Obec   

                                     U cudzinca typ 
povolenia k pobytu 

  

                                    
 Adresa miesta, kde sa obvykle zdržiava  

 Ulica   Číslo   Telefón   

                                     PSČ         Obec   

                                     

 
 



C. Údaje o zákonnom zástupcovi žiadateľa (rodič alebo súdom ustanovený opatrovník) 

   

 

                                  Priezvisko  Meno                                Titul  Rodinný stav  

         

 Deň, mesiac, rok narodenia     Rodné číslo                                       Číslo OP  Štátna príslušnosť  

                  

 Adresa trvalého pobytu  

 Ulica   Číslo   Telefón   

                                     PSČ         Obec   

 Adresa prechodného pobytu  

 Ulica   Číslo   Telefón   

                                     PSČ         Obec   

                                     U cudzinca typ 
povolenia k pobytu 

  

                                    
 Adresa miesta, kde sa obvykle zdržiava  

 Ulica   Číslo   Telefón   

                                     PSČ         Obec   

                                     
 

 

 

D. 
Údaje o spoločne posudzovaných osobách (manžel/ka,  rodič dieťaťa, dieťa) za predchádzajúci 
kalendárny rok 

Meno a priezvisko Rodné číslo Rodinný stav Príbuzenský vzťah 
Zamestnávateľ (škola)- 

názov, sídlo 

     

     

     

     

     

 
 

    
 

E. 
Príjmové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny 
rok 

                   
Žiadateľ 

Spoločne 
posudzované osoby 

 
                    
 Príjem zo závislej činnosti                    

                                     Príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti                

                                     Dávky nemocenského poistenia                    

                                     Dávka v nezamestnanosti                    

                                     Dávky dôchodkového poistenia                    

                                     Dávka v hmotnej núdzi                     

                                     Rodičovský príspevok                    

                                     Peňažný príspevok na opatrovanie                    

                                     Príjmy z nájmu, prenájmu                    

                                     Výživné                    

                                     Iné          

                                    Poznámka: O príjmových pomeroch je potrebné predložiť doklady pri podávaní žiadosti. 
 
 
 



F. Poskytované druhy sociálnych služieb 

V súčasnosti sa žiadateľovi poskytujú nasledovné druhy sociálnych služieb: 

     

     

     

     

     
 
 
 

G. Odôvodnenie žiadosti 

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 

H. Vyhlásenie žiadateľa 

                                    

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

 

  
 

 

   

   
                                    

 V  dňa               

                        Podpis žiadateľa 
(zákonného zástupcu) 
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Vyhlásenie 
o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, 

alebo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely poskytovania 
peňažných príspevkov na kompenzáciu 

 
Meno, priezvisko a titul: ............................................................................................................. 
 
Rodné číslo a dátum narodenia: ............................................................................................... 
 
Bydlisko: ..................................................................................................................................... 
 
 
Vyhlasujem na svoju česť, že vlastním/nevlastním* majetok** v hodnote presahujúcej 39 833 
eur. 
Uvedené údaje sú pravdivé a úplné, som si vedomá/vedomý právnych následkov 
nepravdivého vyhlásenia, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov. 
 
 
 
 
V ............................................... dňa ............................................. 
 
 
 
 
 
......................................................................         .............................................................. 
Podpis fyzickej osoby, ktorá žiada o                                      Podpis úradne osvedčil 
peňažný príspevok na kompenzáciu, alebo 
podpis fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím 
 
_______________________________________ 
*   Nehodiace sa prečiarknuť. 
** Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá žiada 

o peňažný príspevok na kompenzáciu, alebo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
vrátane peňažných úspor okrem majetku uvedeného ďalej, a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a 
iné majetkové hodnoty. Majetok sa preukazuje podľa stavu majetku v čase podania žiadosti o 
peňažný príspevok na kompenzáciu. Za hodnotu majetku je možné považovať len podiel majetku 
pripadajúci na fyzickú osobu, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, alebo na fyzickú 
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Za majetok sa nepovažujú 
a) nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie, 
b) poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu, 
c) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a 

obuv, a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný 
príspevok na kompenzáciu, 

d) osobné motorové vozidlo, ktorého je držiteľom alebo vlastníkom a využíva ho na individuálnu 
prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

e) nehnuteľné veci alebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru alebo nepeňažné dary, ak 
tieto dary boli poskytnuté 
1. v kalendárnom roku v úhrnnej hodnote do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu   

plnoletú fyzickú osobu 
2. nadáciou, občianskym združením, neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné 

služby, neinvestičným fondom, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo 
3. na účely posilnenia účinkov kompenzácie, zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu,  

f) hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi. 


