Žiadosť
o poskytnutie príspevku na rekreáciu
 
v zmysle § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, § 171 zákona č. 55/ 2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 141b zákona č. 73/1998 Z. z.          o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a § 193 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

Hodnosť, titul, meno a priezvisko žiadateľa
Evidenčné číslo /OEČ/


Názov pracoviska  (v neskrátenej forme)

Tel. kontakt
E-mailová adresa


Žiadateľ:

Údaje o absolvovanej rekreácii:
Dátum konania rekreácie
od

do

Počet prenocovaní 1)

Ubytovacie zariadenie
(názov a adresa)


Rekreácie sa okrem žiadateľa zúčastnili:
 
Meno a priezvisko oprávnenej osoby2)
Vzťah k žiadateľovi
manžel/-ka, dieťa, iná osoba











Suma zaplatená za rekreáciu podľa priloženého účtovného dokladu:

EUR

Účtovný doklad
(druh a číslo)

Počet príloh


☐	Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a v súvisiacej dokumentácii podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely poskytnutia príspevku na rekreáciu.*
*) uvedie sa v prípade, ak žiadateľ uplatňuje nárok za ďalšie oprávnené osoby.

_______________________________________________________________________________________________
1)prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie. V zmysle § 2 písm. d) zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
2)oprávnené výdavky sú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii. V prípade iných osôb žijúcich so zamestnancom v spoločnej domácnosti predloží čestné vyhlásenie.


Potvrdzujem, že štátnozamestnanecký/ pracovný/ služobný pomer žiadateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov

Pracovný úväzok
počet hod./týždeň

percentuálna sadzba







Názov útvaru

Hodnosť, titul, meno a priezvisko nadriadeného

Podpis a okrúhla pečiatka útvaru


Svojím podpisom potvrdzujem úplnosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov. Beriem 
na vedomie, že v prípade neúplného vyplnenia žiadosti bude žiadosť považovaná za neplatnú.

V

dňa

Podpis žiadateľa















 







Vypĺňa oddelenie rekreačnej starostlivosti

Žiadateľ predložil doklady v celkovej výške

EUR
Oprávnené výdavky sú v celkovej výške

EUR







