Formulár na posúdenie príjmu
Údaje o dieťati/deťoch, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie

A.

Meno a priezvisko

Dátum narodenia
rodné číslo

Škola

Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách (rodičia, súrodenci)
Dátum
Meno a priezvisko
narodenia
Zamestnávateľ (škola)
rodné číslo

B.

C.

Príbuzenský
vzťah

Adresa trvalého pobytu rodiča/rodičov
Adresa trvalého pobytu
Ulica
PSČ

Číslo

Telefón

Číslo

Telefón

Obec

Adresa trvalého pobytu
Ulica
PSČ

D.

Obec

Vyhlásenie rodičov dieťaťa/detí
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené vo formulári sú pravdivé a súhlasím so spracovaním
osobných údajov na účely dotácií.
dňa

V
Podpis rodiča
E.

Podpis rodiča

Posúdenie príjmu – vyplní úrad
ŽM rodiny pri podaní žiadosti

ŽM rodiny pri prehodnotení v auguste

Príjem pri podaní žiadosti

Príjem pri prehodnotení v auguste

Informácie o posúdení príjmu podľa zákona o životnom minime
 Sumy životného minima platné od 1.7.2010:
185,38 € pre jednu plnoletú fyzickú osobu
129,31 € pre ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu
84,61 € pre nezaopatrené dieťa
 Započítavanie príjmov:
Príjem rodičov: otec, matka
Príjem nezaopatrených detí
Príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba (napr. výživné)

-

Za príjem sa považuje:
čistý príjem zo závislej činnosti,
príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti,
dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské,
materské, ošetrovné atď.)
prídavok na dieťa,
daňový bonus,
rodičovský príspevok,
výživné,
dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa)
peňažný príspevok za opatrovanie,
dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
iné

 Rodič predkladá úradu PSVR príslušnému podľa trvalého pobytu dieťaťa:
- vyplnený „Formulár na posúdenie príjmu“,
- príjmy za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, rozpísané po
jednotlivých mesiacoch,
Ak na poskytovanie dotácie pre dieťa je príslušný iný úrad ako ten, ktorý je príslušný podľa
trvalého pobytu dieťaťa, všetky doklady na posúdenie príjmu zašle tento úrad úradu
príslušnému na poskytnutie dotácie.
Kritérium príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne
posudzovaných osôb za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov od zaradenia
dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa poskytuje dotácia je najviac vo výške životného
minima pre spoločne posudzované osoby.
Príklad 1:
Rodičia s 2 nezaopatrenými deťmi.
Životné minimum rodiny: 185,38 + 129,31 + 84,61 + 84,61 = 483,91 €
Kritérium príjmu je splnené, ak priemerný mesačný príjem nepresiahne sumu 483,91 €.
Príklad 2:
Osamelý rodič s 1 dieťaťom.
Životné minimum rodiny: 185,38 + 84,61 = 269,99 €
Kritérium príjmu je splnené, ak priemerný mesačný príjem nepresiahne sumu 269,99 €.

