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                          Vyhlásenie o bydlisku                

(Bydlisko je miesto, kde sa osoba zvyčajne zdržiava)  

             

Vo vyhlásení je potrebné vyplniť obidvoch rodičov dieťaťa,  vyberte správny údaj a ten označte 

 

 

ÁNO – NIE* ÁNO – NIE*

NEMÁM INFORMÁCIE*

adresa: adresa:

názov štátu a adresa na ktorej bývate: názov štátu a adresa na ktorej bývate:

odkedy: odkedy:

trvalé – prechodné* trvalé – prechodné*

na území SR:  na území SR:  

ÁNO – NIE* ÁNO–NIE*

NEMÁM INFORMÁCIE*

mimo územia SR mimo územia SR

ÁNO – NIE * ÁNO–NIE*

NEMÁM INFORMÁCIE*

ZAMESTNANEC  ZAMESTNANEC  

Názov posledného zamestnávateľa a Názov posledného zamestnávateľa a

adresa: adresa:

Trvanie poslednej pracovnej zmluvy: Trvanie poslednej pracovnej zmluvy:

od .....................  do .................... trvá* od .....................  do .................... trvá*

Pracovný pomer je uzatvorený (krúžkujte ): Pracovný pomer je uzatvorený (krúžkujte):

      na dobu určitú do..................               na dobu určitú do..................

      na dobu neurčitú               na dobu neurčitú

     som vo výpovednej lehote do...........               je vo výpovednej lehote do...........

v SR

A  Osobné údaje

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia

Telefonický kontakt:

E-mail:

  B  Pracovná činnosť

Bydlisko mimo SR

Trvalý pobyt v SR

Druhý rodič dieťaťa                                                     

**(uvedený v rodnom liste)
Žiadateľ/žiadateľka
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VYSLANÝ  ZAMESTNANEC VYSLANÝ  ZAMESTNANEC

zahraničným zamestnávateľom zahraničným zamestnávateľom

na Slovensko na Slovensko

ÁNO – NIE* ÁNO – NIE*

zo štátu: zo štátu:

(uveďte z ktorého) (uveďte z ktorého)

ŽIVNOSTNÍK ŽIVNOSTNÍK 

Trvanie živnosti: Trvanie živnosti:

od ........................  do ........................ od ........................  do ........................

Živnosť je aktívne vykonávaná Živnosť je aktívne vykonávaná

ÁNO – NIE* ÁNO – NIE*

ZAMESTNANEC  V ŠTÁTE ZAMESTNANEC  V ŠTÁTE

(uveďte v ktorom) (uveďte v ktorom)

Názov a adresa zamestnávateľa: Názov a adresa zamestnávateľa:

Trvanie poslednej pracovnej zmluvy Trvanie poslednej pracovnej zmluvy:

od .....................  do .................... trvá* od .....................  do .................... trvá*

VYSLANÝ  ZAMESTNANEC VYSLANÝ  ZAMESTNANEC

zamestnávateľom zo Slovenska zamestnávateľom zo Slovenska

za prácou do zahraničia za prácou do zahraničia

ÁNO – NIE* ÁNO – NIE*

do štátu: do štátu:

(uveďte do ktorého) (uveďte do ktorého)

ŽIVNOSTNÍK V ŠTÁTE ŽIVNOSTNÍK V ŠTÁTE

(uveďte v ktorom) (uveďte v ktorom)

Trvanie živnosti: Trvanie živnosti:

od ........................  do ........................ od ........................  do ........................

Živnosť je aktívne vykonávaná Živnosť je aktívne vykonávaná

ÁNO – NIE* ÁNO – NIE*

na území SR na území SR

               

ÁNO - NIE* ÁNO - NIE*

Ak nie na území SR, uveďte štát Ak nie na území SR, uveďte štát

bydliska bydliska

vlastný dom vlastný dom

ÁNO - NIE* ÁNO - NIE*

v SR

mimo územia SR

C  Bytová situácia
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vlastný byt vlastný byt

ÁNO - NIE* ÁNO - NIE*

prenájom domu prenájom domu

ÁNO - NIE* ÁNO - NIE*

prenájom bytu prenájom bytu

ÁNO - NIE* ÁNO - NIE*

iná forma bývania (aká) iná forma bývania (aká)

ÁNO - NIE* ÁNO–NIE*

Uviesť štát výplaty : NEMÁM INFORMÁCIE*

Uviesť štát výplaty:

ÁNO–NIE* ÁNO–NIE*

NEMÁM INFORMÁCIE*

Uviesť štát výplaty: Uviesť štát výplaty:

od .....................  do .................... trvá* od .....................  do .................... trvá*

ÁNO–NIE* ÁNO–NIE*

NEMÁM INFORMÁCIE*

Uviesť štát výplaty: Uviesť štát výplaty:

od .....................  do .................... trvá* od .....................  do .................... trvá*

Názov štátu Názov štátu

od .....................  do .................... trvá* od .....................  do .................... trvá*

C  Bytová situácia

F Dôvod pobytu mimo 

územia SR                         

( napr.: štúdium SŠ alebo VŠ, 

za účelom zlúčenia rodiny, 

výkon zárobkovej činnosti a 

pod.)

Dávka (podpora) v 

nezamestnanosti

E  Štát, v ktorom je 

uhrádzané zdravotné 

poistenie

Dôchodok

Materské  

D  Výplata dávok
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G            DETI                1.                2.                3.                4.

Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Bydlisko  v SR  trvalé – prechodné*  trvalé – prechodné*  trvalé – prechodné*  trvalé – prechodné*

Adresa

odkedy:

Bydlisko mimo územia SR  trvalé – prechodné*  trvalé – prechodné*  trvalé – prechodné*  trvalé – prechodné*

Adresa

odkedy:

Meno ošetrujúceho

lekára dieťaťa

Adresa ambulancie / štát

odkedy:

Navštevuje dieťa 

školské alebo

predškolské  zariadenie?

Ak áno,

uveďte názov,

adresu a štát

odkedy :

Deti, ktoré dovŕšili

16 rokov veku a študujú

(uveďte o aké štúdium ide) ročník:  ročník:    ročník:   ročník:

denné – externé * denné – externé * denné – externé * denné – externé *

ÁNO – NIE* ÁNO – NIE* ÁNO – NIE* ÁNO – NIE*
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Čestné vyhlásenie o bydlisku   
(str. 1 až 4 vyhlásenia o bydlisku) 

               

 
 Meno a priezvisko žiadateľa/ky............................................................................................. 

 

týmto vyhlasujem, že  všetky uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé a som si vedomý/á 

právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení. Uvedomujem si, že 

neprávom prijatú sumu rodinných dávok som povinný/á vrátiť. Žiadateľ/ka bol/a 

oboznámený/á s právnymi následkami vyplývajúcimi z uvedenia nepravdivých údajov 

uvedených v tomto vyhlásení. 

 

Zmeny vo vyššie uvedených skutočnostiach je žiadateľ/ka povinný/á včas písomne oznámiť 

platiteľovi, pre účely ktorého bolo toto vyhlásenie vyhotovené, v lehote do 8 dní.  

 

 

 

 

 

V ..................................... dňa ..........................   Podpis žiadateľa/ky....................................... 

 

 

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny .............................................. 

 

Meno a priezvisko zamestnanca ........................................................    

 

Dátum ........................................... 

 

Podpis zamestnanca ......................  

 

 
Vysvetlivky: 
*    Hodiace sa zakrúžkujte 
** Druhý rodič dieťaťa sa vypisuje aj v prípade rozvodu a zverenia dieťaťa do výchovy len jednému z  rodičov.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


