Odbor sociálnych vecí
Starohájska 10 | P.O.BOX 128 | 917 01 Trnava | Slovenská republika

Žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately podľa
VZN TTSK č. 38/2015
A. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI
1. Právnická osoba (obchodné meno, názov):
2. Sídlo (adresa, PSČ, okres):
3. Právna forma:
4. Fyzická osoba (meno a priezvisko):

rodné č.:

5. Trvalé bydlisko (adresa, PSČ, okres)
6. Tel.:

fax:

e-mail:

7. IČO žiadateľa:
8. Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo):

B. INFORMÁCIE O VYKONÁVANÍ OPATRENÍ
1. Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

2. Miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
3. Predpokladaný deň začatia výkonu opatrení:
4. Čas výkonu opatrení:
5. Požadovaná výška finančného príspevku v €:
6. Celkový rozpočet v €:

Telefón
033/55 59 111

Fax
033/55 59 115

Email
podatelna@trnava-vuc.sk

IČO
37836901

Internet
www.trnava-vuc.sk

Prílohy:

1. zakladacia listina, zriaďovacia listina alebo iný doklad, ktorý preukazuje vznik právnickej
osoby
2. štatút alebo iný doklad, ktorý preukazuje, kto je oprávnený na právne úkony ako
štatutárny orgán
3. doklad o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu
4. doklad o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú zamestnané
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom zmluvnom vzťahu
5. priestorové, materiálno-technické vybavenie a personálne podmienky na vykonávanie
opatrení SPOD a SK
6. vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestorom, v ktorých budú vykonávané opatrenia
7. rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o zodpovedajúcich
hygienických podmienkach priestorov, v ktorých budú vykonávané opatrenia SPOD
a SK
8. projekt (hlavné a čiastkové ciele projektu vo vzťahu k cieľovej skupine, písomne
zdokumentované metódy práce a formy ich výkonu)
9. predpokladaný rozpočet projektu a zdroje jeho finančného krytia v členení na vlastné
zdroje, dotácie z orgánu SPOD a SK alebo iné dotácie a, sponzorské príspevky
10. požadovaná výška finančného príspevku
11. evidencia občanov vo vzťahu, ku ktorým sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj počet konzultácií a priebežnú evidenciu
realizovaných opatrení a ich dopadov

V ................................................. dňa ...............................

pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu

Spracovanie osobných údajov žiadateľa
Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37 836 901, spracúva poskytnuté osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679, resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom
v archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované.
Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať
proti spracúvaniu, ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov
alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Trnavský samosprávny kraj, P.O. BOX
128, Starohájska 10, 917 01 Trnava osobne do podateľne alebo elektronicky na e-mail zodpovedna.osoba@trnava-vuc.sk. Pre
bližšie oboznámenie sa s Vašimi právami a našimi povinnosťami nájdete informácie na stránkach VÚC Trnava
https://www.trnava-vuc.sk v časti Ochrana osobných údajov.
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