
 

*)Nehodiace sa vy čiarknite! 
Žiadosť o príplatok k dôchodku - § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 274/2007 Z. z. 
v znení zákona č. 272/2008 Z. z. 

 

Dátum doručenia Sociálnej poisťovni: 

 
ŽIADOSŤ 

o poskytnutie príplatku k dôchodku politickým väzňom podľa zákona č. 274/2007 Z. z. 
o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 272/2008 Z. z. 

I. ÚDAJE O ŽIADATE ĽOVI 

Priezvisko a meno ................................................................................................................................... ....................... 

Predošlé priezvisko (priezviská) ............................................................................................................. ....................... 

Dátum a miesto narodenia .......................................................  Rodné číslo ...................................... ....................... 

Bydlisko ................................................................................................................................................... ....................... 

 II. ÚDAJE O POLITICKOM VÄZ ŇOVI (VYPLNÍ SA LEN, AK ŽIADATEĹOM JE POZOSTALÁ OSOBA!) 

Prie  Priezvisko a meno ........................................................................................................................................................... 

Ro    Predošlé priezvisko (priezviská) ........................................................................................................................................

Dátu Dátum a  miesto narodenia .................................................. Rodné číslo ........................................................................

Žiadam o poskytnutie príplatku k dôchodku politický m väzňom z dôvodu 

� zaradenia do vojenského tábora nútených prác a posk ytnutia príspevku Ministerstvom obrany 
Slovenskej republiky  podľa zákona č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku 
osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám 
po týchto osobách*) (o uvedený príspevok bolo možné požiadať podľa § 3 ods. 1 zákona č. 726/2004 Z. z. do 
31. decembra 2005),  

� protiprávneho násilného odvle čenia  do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, 
ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch v rokoch 1944 až 1946*),  

� zaradenia do tábora nútených prác *) 

v období od .................................. do ..................................,  od .................................. do ....................................  
 

Súčasne vyhlasujem, že som štátnym občanom Slovenskej republiky. Túto skutočnosť preukazujem: 
osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky *) - potvrdením príslušného zamestnanca Sociálnej poisťovne 
na tomto tlačive po predložení občianskeho preukazu *).  
 

VYHLASUJEM , že údaje uvedené v tejto žiadosti sú úplné a pravdi vé. 
 
 

 ...................................................................... 
 podpis žiadateľa 

Potvrdenie  

Potvrdzujem, že vyššie uvedený žiadate ľ(ka) o priznanie príplatku k dôchodku sa v Sociálne j 

pois ťovni d ňa ............................ preukázal(a) platným  občianskym preukazom č. ..................... 

vydaným ........................................... .......................................... 

 ................................................................. 
 odtlačok pečiatky Sociálnej poisťovne 
 a podpis zodpovedného zamestnanca 
 


