ŽiadosĢ o náhradné výživné
(Údaje v žiadosti vyplĖujete paliþkovým písmom a zodpovedajúci údaj oznaþte podĐa tohto vzoru)

A.

Údaje o žiadateĐovi
Priezvisko (Titul)

Meno

Rodinný stav

DeĖ, mesiac, rok narodenia

Rodné þíslo

Štátna príslušnosĢ
/

Adresa trvalého pobytu
Ulica
PSý

Telefón

ýíslo

Telefón

Obec

Adresa prechodného pobytu
Ulica
PSý

ýíslo

Obec

Žiadam o vyplatenie náhradného výživného v sume

Sk
áno

Žiadam o poskytnutie náhradného výživného podĐa § 8 ods. 2

nie

Žiadam o vyplatenie náhradného výživného z dôvodu:
a) neplatenia výživného povinnou osobou
áno
nie
b) že oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok
áno
nie
c) že výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného
áno
nie

B. Údaje o oprávnenej osobe (nezaopatrené dieĢa)
Meno a priezvisko

Rodné þíslo

Adresa trvalého pobytu na
území SR

Škola, ktorú dieĢa navštevuje

85 105 8

V/09

C.

Údaje o ćalších spoloþne posudzovaných osobách (manžel/ka, rodiþ dieĢaĢa,
nezaopatrené deti)

Meno a priezvisko

Dátum narodenia
rodné þíslo

Štátna
príslušnosĢ

ZamestnávateĐ (škola)

D. Príjmové pomery spoloþne posudzovaných osôb*
Žiadateľ

Osoby spoločne
posudzované

ýistý mesaþný príjem zo závislej þinnosti
DaĖový bonus
Príjem zo samostatnej zárobkovej þinnosti
Dávky nemocenského poistenia
Dávka v nezamestnanosti
Dávky dôchodkového poistenia
Rodiþovský príspevok
PeĖažný príspevok na opatrovanie
Príjmy z nájmu, prenájmu
Prídavok na dieĢa
Výživné
Iné (napr. z aktívnej politiky trhu práce, dávka
v hmotnej núdzi, príspevky v NRS, a pod.)
Poznámka: O príjmových pomeroch je potrebné predložiĢ doklady pri podávaní žiadosti
Vysvetlivky: * okrem povinnej osoby

Príbuzenský
vzĢah

E. Spôsob výplaty
Na úþet v banke SR

ýíslo úþtu

Kód banky

Poštovým okruhom

F.

Súhlas k spracovaniu osobných údajov
Súhlasím so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, titul, rodné þíslo, adresa, PSý) a ich
poskytovaním inej osobe (Slovenská pošta), pre úþely rozhodovania a výplaty náhradného
výživného.
Podpis žiadateĐa:

G. Vyhlásenie žiadateĐa
Vyhlasujem, že poþas najmenej troch po sebe nasledujúcich mesiacov (za posledné tri mesiace)
nebolo pre oprávneného/ných poskytnuté výživné od povinného v plnej výške
Vyhlasujem, že bol

nebol

alebo vôbec

podaný podnet orgánom þinným v trestnom konaní na

zaþatie trestného stíhania povinnej osoby pre zanedbanie povinnej výživy.
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych
následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.

V ........................................... dĖa ..............................
....................................................
podpis žiadateĐa

H. ÚplnosĢ údajov potvrdil
Dátum overenia
Meno a
priezvisko

Podpis

K vyplnenej žiadosti je potrebné, aby obþan predložil nasledovné doklady:
x Právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, ktorým bola povinnej
osobe urþená povinnosĢ platiĢ oprávnenej osobe výživné, alebo osvedþenú kópiu
rozhodnutia alebo dohody (žiadateĐ prinesie originál právoplatného rozhodnutia alebo
dohody s jeho fotokópiou, ktorú overí pracovník pri vydávaní žiadosti),
x Potvrdenie exekútora, že sa žiadateĐ návrhom na vykonanie exekúcie domáhal platenia
výživného najmenej tri mesiace,
x Potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže o postúpenie návrhu na
uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného príslušnému orgánu v cudzine
a od postúpenia návrhu uplynuli najmenej tri mesiace, alebo potvrdenie, že vymáhanie
výživného z cudziny nie je možné,
x Potvrdenie Sociálnej poisĢovne alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpeþenia
o výške sirotského dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku,
x Potvrdenie školy o tom, že si oprávnená osoba riadne plní povinnú školskú dochádzku,
alebo potvrdenie zariadenia, v ktorom sa oprávnená osoba pripravuje na budúce povolanie,
o tom, že sa oprávnená osoba, t. j. dieĢa vo veku plnenia si povinnej školskej dochádzky,
riadne pripravuje na budúce povolanie,
x Potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave oprávnenej osoby na budúce
povolanie,
x Potvrdenie o príjme žiadateĐa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoloþne posudzujú,
t. j. príjem za posledných šesĢ kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu
mesiacu, v ktorom bola žiadosĢ o náhradné výživné podaná, u SZýO posledné daĖové
priznanie.

