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Príloha č. 3 k VZN č. 1/2018 
 

 
Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti a funkčných požitkov 

 
 
  
 

Titul, meno, priezvisko: ………………………………………………..…                    

Rodné priezvisko:         ………………………………………………..…   

Rodné číslo:            …………………………………………………..                                

Dátum narodenia:         ………………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliska: ...............................………………………….……………………………………….……  

Rodinný stav:                         ………………………………………… 

Počet detí do 18 rokov               ………………………………………… 

Počet detí od 18 do 26 rokov:    ………………………………………… 

 

Názov zamestnávateľa (neskrátený):  ……………….……………………………………………………………… 

Adresa zamestnávateľa (aj s PSČ): …………………………….…………………………………………………… 

IČO:  ...........................................                            Tel. číslo:    …………………..………..……      

Pracovný pomer od (dátum): .................................. Pracovný pomer je uzatvorený na dobu:       neurčitú            

 určitú do:      ..……………………….…… 

 

Priemerný čistý mesačný  príjem za obdobie roka 2017 (vrátane rodinných prídavkov na deti;  ak pracovný 
pomer trval kratšie ako 12 mesiacov, tak za celú dobu vykonávania práce u zamestnávateľa): 

…………………………….. EUR    slovom: …..……...…………….……………………………………….…… EUR  

počet mesiacov trvania pracovného pomeru ...................................................................................................... 

Mzda je:    vyplácaná v hotovosti     poukazovaná na účet  č. ..................................................................  

vedený v  ........................................................................................... 

   
 

Z čistého mesačného príjmu sa vykonávajú zrážky:       áno                   nie 

 na základe súdneho výkonu rozhodnutia alebo exekúcie:         vo výške  ................................. ,- EUR  

z toho na prednostné pohľadávky v zmysle ustanovenia §276-302 OSP č 99/1963 Zb. v znení zákona 
č. 319/1991 Zb. alebo §68-93 Exekučného poriadku č. 233/1995 Z.z 

        vo  výške  ................................ ,- EUR  

 na základe dohody o zrážkach zo mzdy za poskytnutý úver/leasing a pod.:   
 
vo výške:  ............................. ,- EUR   v banke:  .................................   číslo úveru: ......................................... 

vo výške:  ............................. ,- EUR   v banke:  .................................   číslo úveru: ......................................... 

vo výške:  ............................. ,- EUR   v banke:  .................................   číslo úveru: ......................................... 
 

1.  OOssoobbnnéé  úúddaajjee 

2.  ÚÚddaajjee  oo  zzaammeessttnnáávvaatteeľľoovvii 

3. ÚÚddaajjee  oo  pprrííjjmmee   

 

4.   Zrážky 
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 iné  zrážky                           

vo výške:  ................................ ,- EUR       druh zrážky:  .................................   
vo výške:  ................................ ,- EUR       druh zrážky:  .................................  
vo výške:  ................................ ,- EUR       druh zrážky:  .................................  
 
   

 
 

Potvrdzujem, že zamestnanec:  je            nie je    v skúšobnej  lehote 

                                                      je            nie je    v rokovaní o ukončení pracovného pomeru 

  

Vyhlásenie zamestnávateľa: 
 

Vyhlasujem, že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a beriem na vedomie, že v prípade ak Obecný úrad 
v Súlovciach, pre ktorého sa toto potvrdenie vydáva, zistí opak, je oprávnený uplatniť si náhradu škody v 
zmysle platných právnych predpisov. 

 

Vyhlasujem, že z príjmu zamestnanca sa nerealizujú žiadne iné pohľadávky a exekúcie. 

 
 

Za správnosť údajov zodpovedá (meno, priezvisko):  ……………………………………… ...................... 

Telefónne číslo: .........………………………………... 

 
 
                        

  miesto, dátum vystavenia        podpis a pečiatka zamestnávateľa   
  

 
   

 

Súhlasím s overením údajov uvedených v tomto potvrdení  u môjho zamestnávateľa  a súčasne prehlasujem, 
že všetky uvedené údaje sú úplné a pravdivé. Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených 
v tomto potvrdení Obecným úradom v Súlovciach.  
 
 
 
 
 

                                                    

miesto a dátum                      podpis žiadateľa / spolužiadateľa  

5.  Potvrdenie a vyhlásenie zamestnávateľa 

 

6.  Vyhlásenie  žiadateľa / spolužiadateľa 

 


