Za zabezpečenie vybavovania žiadostí podľa citovaného zákona zodpovedajú:
JUDr. Jana ČELKOVÁ 0960 328 857,
Mgr. Karol VACULÍK, 0960 328 805,
Ing. Michal VAJDA,  0960 328 845.

Stránkové hodiny na oddelení pre vydávanie osvedčení:
Streda

8.30 hod. – 12.00 hod.

13.00 hod. – 15.00 hod.

Meno a priezvisko žiadateľa

Dátum a miesto narodenia

Trvalý pobyt

PSČ

Štátna príslušnosť

Ministerstvo obrany SR
oddelenie pre vydávanie osvedčení
Mariánska č. 1
832 47 Bratislava

Vec: Žiadosť podľa ustanovenia § 3 odsek 1 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 osobách1)
Týmto Vás žiadam o jednorazový peňažný príspevok podľa zákona č. 726/2004 Z. z., k čomu
prikladám:
•

Potvrdenie o zaradení do vojenských táborov nútených prác (VTNP) z dôvodu politickej
nespoľahlivosti (výpis z kmeňových dokladov).2)3)4)

Priznaný jednorazový peňažný príspevok žiadam poukázať na účet č.
kód banky
názov banky5)
alebo vyplatiť v hotovosti.

,

Čestne vyhlasujem, že osobné údaje v tejto žiadosti som uviedol pravdivo a som si vedomý
toho, že nepravdivé údaje môžu mať za následok odňatie neprávom získaného jednorazového
peňažného príspevku a vymáhanie náhrady škody súdnou cestou.
V

dňa

2005
vlastnoručný podpis žiadateľa

Poznámky – vysvetlivky:
1)
Vyplniť strojom alebo čitateľne rukopisom (podľa potreby aj paličkovým písmom) – súčasne sa odporúča
poslať doporučene, alebo doniesť osobne na vyššie uvedenú adresu a nechať si potvrdiť príjem na kópii
žiadosti.
2)
Pod pojmom VTNP sa rozumie: cestné prápory ženijného vojska (CPŽV) zriadené 1. 10. 1948 a pomocné
technické prápory (PTP) existujúce od 1. 9. 1950 najneskôr do 30. 4. 1954.
3)
Potvrdenie na požiadanie vydáva: Vojenský archív, Univerzitné nám. č. 2, 917 01 Trnava.
4)
Odporúča sa namiesto originálu potvrdenia pripojiť jeho úradne overenú fotokópiu (prípadne fotokópiu
donesenú žiadateľom a overenú priamo na oddelení pre vydávanie osvedčení).
5)
Prípadne pobočky zahraničnej banky s povolením pôsobiť ako banka na území SR.

Meno a priezvisko žiadateľky

Dátum a miesto narodenia žiadateľky

Trvalý pobyt žiadateľky

PSČ

Štátna príslušnosť žiadateľky

Ministerstvo obrany SR
oddelenie pre vydávanie osvedčení
Mariánska č. 1
832 47 Bratislava
Vec: Žiadosť podľa ustanovenia § 3 odsek 1 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 osobách1)
Týmto Vás žiadam o jednorazový peňažný príspevok podľa zákona č. 726/2004 Z.z. za
zaradenie môjho zosnulého manžela
, narodeného dňa
meno a priezvisko

,v

do vojenských táborov nútených prác (VTNP),

k čomu prikladám:
1. Potvrdenie o zaradení zosnulého manžela do VTNP z dôvodu politickej nespoľahlivosti.2)3)4)
2. Výpis z knihy manželstiev (originál alebo úradne overená kópia), nie starší ako tri mesiace;
v prípade uzavretia nového manželstva po smrti osoby zaradenej do VTNP aj originál alebo
úradne overenú kópiu sobášneho listu, preukazujúceho zmenu priezviska žiadateľky.
3. Úmrtný (smrtný) list (originál alebo úradne overená kópia) zosnulého manžela, príslušníka
VTNP.
Priznaný jednorazový peňažný príspevok žiadam poukázať na účet č.
kód banky
názov banky5)
alebo vyplatiť v hotovosti.

,

Čestne vyhlasujem, že osobné údaje v tejto žiadosti som uviedla pravdivo a som si vedomá
toho, že nepravdivé údaje môžu mať za následok odňatie neprávom získaného jednorazového
peňažného príspevku a vymáhanie náhrady škody súdnou cestou.
V

dňa

2005
vlastnoručný podpis žiadateľky

Poznámky – vysvetlivky:
1)
Vyplniť strojom alebo čitateľne rukopisom (podľa potreby aj paličkovým písmom) – súčasne sa odporúča
poslať doporučene, alebo doniesť osobne na vyššie uvedenú adresu a nechať si potvrdiť príjem na kópii
žiadosti.
2)
Pod pojmom VTNP sa rozumie: cestné prápory ženijného vojska (CPŽV) zriadené 1. 10. 1948 a pomocné
technické prápory (PTP) existujúce od 1. 9. 1950 najneskôr do 30. 4. 1954.
3)
Potvrdenie na požiadanie vydáva: Vojenský archív, Univerzitné nám. č. 2, 917 01 Trnava.
4)
Odporúča sa namiesto originálu potvrdenia pripojiť jeho úradne overenú fotokópiu (prípadne fotokópiu
donesenú žiadateľom a overenú priamo na oddelení pre vydávanie osvedčení).
5)

Prípadne pobočky zahraničnej banky s povolením pôsobiť ako banka na území SR.

