Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci
podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení
zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
(„zákon o poskytovaní právnej pomoci“)

A.

Údaje o žiadateľovi (o osobe, ktorá žiada o právnu pomoc)

A.1

Priezvisko:
Rodné priezvisko:
Meno:
žena

Pohlavie:
Rodné číslo:
Stav:
(označte krížikom)

muž
Štátna
príslušnosť:

slobodná/ý
vydatá/ženatý
ovdovená/ý
rozvedená/ý
odlúčená/ý

Adresa trvalého pobytu
Ulica:

číslo:

Obec:

PSČ:

Iná adresa (prechodný pobyt, korešpondenčná adresa, iná adresa na
doručovanie)
Ulica:

číslo:

Obec:

PSČ:

Kontaktné údaje
Telefónne číslo:
A.2

E-mail:

Údaje o zákonnom zástupcovi/opatrovníkovi žiadateľa
(ak je žiadateľ neplnoletý alebo nespôsobilý na právne úkony)
Meno a
priezvisko:
Dátum
narodenia:
Adresa
Ulica:

číslo:

Obec:

PSČ:

Telefónne číslo:
A.3

E-mail:

Údaje o splnomocnencovi žiadateľa na účely konania o nároku na poskytnutie
právnej pomoci
(v prílohe priložte plnomocenstvo)
Meno a
priezvisko:

Dátum
narodenia:
Adresa
Ulica:

číslo:

Obec:

PSČ:

Telefónne číslo:
B.
B.1

E-mail:

Informácie o spore, ohľadom ktorého žiadate o právnu pomoc
Uveďte, v akej právnej veci žiadate o právnu pomoc, a opíšte v stručnosti Váš
prípad

Poznámka: Priložte všetky fotokópie súdnych rozhodnutí (platobných rozkazov,
rozsudkov, uznesení), dôkazov, listín, prípadne inej dokumentácie, ktorou
preukazujete Vaše tvrdenia!
B.2

Meno a priezvisko, kontaktné údaje protistrany v spore:

B.3

Hodnota sporu
Ak viete predmet sporu vyčísliť v peniazoch, uveďte
sumu:
(napr.: ak je predmetom sporu zaplatenie sumy 700 eur, hodnotou sporu je suma 700 eur)

Ak neviete vyčísliť hodnotu sporu, označte krížikom:
C.

Uveďte, o akú právnu pomoc žiadate
Označte krížikom – môžete označiť aj viac možností.

právne poradenstvo
mediácia (mimosúdne riešenie sporu dohodou)
právna pomoc a zastupovanie v súdnom konaní vrátane jeho začatia
právna pomoc a zastupovanie v rámci už prebiehajúceho súdneho
konania
spisová
príslušný súd:
značka:
dátum najbližšieho pojednávania:
ste navrhovateľom alebo odporcom v
konaní?
právna pomoc a zastupovanie v rámci súdneho konania, ktoré sa týka už
vydaného súdneho rozhodnutia
spisová
príslušný súd:
značka:

povaha prípadu:
odvolanie, iný opravný prostriedok
dátum doručenia rozhodnutia:
ste navrhovateľom alebo odporcom
v konaní?
výkon rozhodnutia, exekúcia
ste oprávneným alebo povinným
v konaní?
D.

Hrozí Vám nebezpečenstvo zmeškania lehoty, prípadne bezprostredná ujma na
Vašich právach?
(napr. lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiu súdu, odporu proti platobnému rozkazu, námietok
proti exekúcii, premlčacia lehota, lehota na podanie žaloby o určenie neplatnosti výpovede z práce;
blížiace sa kľúčové súdne pojednávanie, dražba bytu, vysťahovanie z bytu)

Žiadam o predbežné poskytnutie právnej pomoci (označte
krížikom)

dôvod:

koniec
lehoty/termín:

Pozn.: Priložte fotokópiu dokladu, z ktorého ste sa dozvedeli, že Vám plynie lehota,
prípadne bol určený termín určitej udalosti!
E.

Rodinná a sociálna situácia žiadateľa
Poberáte dávku a príspevky v hmotnej núdzi?

ÁNO

(označte krížikom)

NIE

Pozn.: V prípade, ak ste poberateľom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, časti E.1
až E.5 nevypĺňajte!
E.1

Príjmové pomery žiadateľa

Pozn.: K žiadosti priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom podávate žiadosť,
a za 6 mesiacov pred jej podaním!
Mám príjem: Označte krížikom – môžete označiť aj viac možností.
mzda alebo plat zo zamestnania
suma:

príjem z dohody o vykonaní práce/pracovnej
činnosti
príjem z brigádnickej činnosti

suma:
suma:

príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti
(z podnikania na základe živnostenského alebo iného
oprávnenia, z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného
alebo
iného
duševného
vlastníctva,
z finančného
sprostredkovania a pod.)

príjem z funkcie konateľa alebo spoločníka
firmy
príjem z nájmu alebo podnájmu

suma:
suma:

(nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci)
suma:

príjem z iného majetku
(vklady, úspory, cenné papiere, úspory, iné cennosti)

suma:

príjem z pohľadávok voči tretím osobám nad
750 Eur
(ak Vám niekto dlhuje peniaze); uveďte aj stav pohľadávky
(vymáhaná/neuplatňovaná)

suma:

Som evidovaným uchádzačom o zamestnanie na úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny.

ÁNO

NIE

Som žiak ZŠ/ SŠ alebo študent VŠ.

ÁNO

NIE

Poberám:

Označte krížikom – môžete označiť aj viac možností

dôchodkové dávky
predčasný
vdovecký

starobný
sociálny

invalidný

sirotský

vdovský

suma:

nemocenské dávky

suma:

materské

suma:

dávka v nezamestnanosti

suma:

dávka úrazového poistenia

suma:

dávka garančného poistenia

suma:

peňažný príspevok na opatrovanie

suma:

rodičovský príspevok

suma:

prídavok na dieťa

suma:

dávky/príspevky zo zahraničia

suma:

(dôchodok, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa)

príspevky pri náhradnej starostlivosti

suma:

výživné
manželské

na dieťa

príspevok rozvedenému
manželovi

suma:

iné príjmy
(príjmy
z príležitostných
činností
vrátane
príjmov
z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného
hospodárstva; príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, z
predaja hodnotnejších hnuteľných vecí; výnos z investovania
majetku v dôchodkovom fonde, dávky doplnkového
dôchodkového sporenia, životného poistenia, účelového
sporenia a z kapitálového majetku; doktorandské štipendium;
dobrovoľné príspevky ako finančná pomoc od príbuzných
a príspevky z nadácií)

E.2

suma:

Majetkové pomery žiadateľa
Vlastním:

E.3

nehnuteľnosť používanú na trvalé bývanie
iné nehnuteľnosti (napr. orná pôda, záhrada, lesné

hodnota:

pozemky)

hodnota:

vklady a úspory

hodnota:

automobil/y (uveďte značku a rok výroby)
........................................................................
iné

hodnota:

(cenné papiere, umelecké diela, hnuteľné veci vyššej hodnoty)

hodnota:

Rodinné pomery žiadateľa

Manžel/-ka; druh/družka; zákonný zástupca/iná fyzická osoba, ktorá poberá na
dieťa príjem:
Meno
Dátum
a priezvisko:
narodenia:
Nezaopatrené deti (maloleté deti do 18 rokov, prípadne
Meno
a priezvisko:
Meno
a priezvisko:
Meno
a priezvisko:
Meno
a priezvisko:
Meno
a priezvisko:
E.4

staršie deti študujúce na SŠ alebo VŠ):

Dátum
narodenia:
Dátum
narodenia:
Dátum
narodenia:
Dátum
narodenia:
Dátum
narodenia:

Príjem spoločne posudzovaných osôb

Osoby uvedené v časti E.3 na účely posudzovania Vašej príjmovej situácie
považujeme za spoločne posudzované osoby. To neplatí, ak sa sporíte medzi sebou
navzájom. Z tohto dôvodu rovnako, ako pri Vašom príjme, zdokladujte aj príjmy
týchto osôb za mesiac, v ktorom podávate žiadosť, a za 6 mesiacov pred jej podaním!
E.5 Výdavky žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
Pozn.: K žiadosti priložte doklady o výdavkoch z mesiaca, v ktorom podávate žiadosť,
a za 6 mesiacov pred jej podaním!
Žiadateľ

Manžel/ka,
druh/žka, zákonný
zástupca dieťaťa

Nezaopatrené
deti

Na bývanie: (nájom, energie, pevné palivo,
vodné stočné)

Strava:
Ošatenie + hygiena:
Zdravotná starostlivosť (lieky, výdavky
súvisiace so zdravotným postihnutím, diétne
stravovanie):

Pôžičky, úvery, exekúcie:
(uveďte názov spoločnosti a výšku mesačnej splátky)

Ostatné výdavky:
(škola, cestovné, výdavky výživné, prípadne
jednorazové nevyhnutné či neočakávané výdavky
v posudzovanom období)

Pozn.: Ak máte viac pravidelných výdavkov, uveďte ich podrobne v časti F. Doplňujúce
informácie!

G. Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si
vedomý/á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.

V _________________________________

Podpis žiadateľa/ky:

Dňa _____________________________

_____________________________

