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Obecné zastupiteľstvo v Lábe na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z.) a zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení 
neskorších predpisov vydalo toto: 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb 
č. 3/2011 

 
 
 

o poskytovaní opatrovateľskej služby, podmienkach a postupe pri poskytovaní 
opatrovateľskej služby, spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu a príspevkoch       

na obedy dôchodcov v obci Láb  
 
 
 

Čl. I. 
 

Základné ustanovenia 
 

§ 1 
Obec Láb zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby podľa §-u 8 ods. 2, písm. b) zákona   
č. 448/2008 Z. z. u neverejného poskytovateľa sociálnej služby, na základe písomnej žiadosti 
fyzickej osoby, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 
 

§ 2 
Obec Láb zabezpečuje  poskytovanie sociálnej služby v rozsahu: 
1) opatrovateľská služba, 
2) príspevok na obedy dôchodcov, ktorí odoberajú obedy v školskej jedálni. 
 

§ 3 
1) Okruh osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba podľa §2 ods. 1, (ďalej len prijímateľ) sú 
občania s trvalým pobytom v obci Láb, ktorí sú: 

a) odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II 
podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z., 
b) odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 
domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 
448/2008 Z. z.  

 
2) Okruh osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba podľa §2 ods. 2 (ďalej len prijímateľ) sú 
občania s trvalým pobytom v obci Láb, ktorí dovŕšili: 

a) vek 70 rokov, alebo 
b) dôchodkový vek a sú osamelí. 
 

Prijímateľ musí mať vyrovnané všetky poplatky voči obci. 
 

§ 4 
Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť občanovi: 
1) ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu 
2) ktorému je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou 
3) ak spolubývajúci, rodina a príbuzný môže potrebnú starostlivosť zabezpečiť. 
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Čl. II. 
 

Konanie vo veciach zabezpečenia sociálnych služieb 
 

§ 5 
Konanie o odkázanosti na sociálne služby sa začína na základe písomnej žiadosti  fyzickej 
osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá sa podáva na Obecný úrad v Lábe. 
 
 

§ 6 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa § 2 ods. 1 musí obsahovať: 
a) meno a priezvisko osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba 
b) dátum jej narodenia 
c) adresa trvalého pobytu a telefónne číslo 
d) rodinný stav 
e) štátne občianstvo 
f)  druh sociálnej služby, o poskytnutie ktorej žiada 
g) forma sociálnej služby 
h) čas začatia poskytovania sociálnej služby 
i) potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom stave zdravotnom stave 
žiadateľa 
j) prípadne iné doklady, preukazujúce opodstatnenosť žiadosti. 
 

§ 6a 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa § 2 ods. 2 musí obsahovať: 
a) meno a priezvisko osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba 
b) dátum jej narodenia 
c) adresa trvalého pobytu a telefónne číslo 
d) rodinný stav 
e) štátne občianstvo 
f)  druh sociálnej služby, o poskytnutie ktorej žiada 
g) forma sociálnej služby 
h) čas začatia poskytovania sociálnej služby 
i) prípadne iné doklady, preukazujúce opodstatnenosť žiadosti. 
 

 
§ 7 

Obec Láb, na základe doručenej žiadosti, vrátane dokladov podľa §-u 6, zabezpečí 
vyhotovenie lekárskeho posudku, ktorý stanoví rozsah odkázanosti na sociálnu službu 
žiadateľa a v spolupráci s členmi Komisie sociálnych vecí pri Obecnom úrade Láb,  vyhotoví 
sociálny posudok. Sociálny posudok sa vyhotoví na základe Záznamu zo šetrenia 
v domácnosti žiadateľa.  
Na základe týchto dokumentov, po prerokovaní v Komisii sociálnych vecí vypracuje 
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 
 
 
 

Čl. III. 
 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 
 

§ 8 
Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podľa § 2 ods. 1 podá písomnú žiadosť 
o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  na Obecný úrad Láb. Žiadosť musí 
obsahovať: 
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a) meno a priezvisko osoby, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby 
b) dátum narodenia 
c) adresu trvalého bydliska (prípadne adresu pobytu, ak je iná ako miesto trvalého bydliska) 
d) druh sociálnej služby, o ktorú má záujem 
e) formu sociálnej služby 
f)  deň začatia poskytovania sociálnej služby 
g) čas poskytovania sociálnej služby 
h) doklady, preukazujúce majetkové pomery žiadateľa   

i)  právoplatné rozhodnutie o sociálnej odkázanosti 
 

§ 9 
Obecný úrad  žiadosť preskúma z predložených dokladov podľa bodu h)  predchádzajúceho 
§-u a vyhodnotí majetkové pomery žiadateľa.  Žiadosť, doplnenú o údaje o majetkových 
pomeroch postúpi neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý so žiadateľom 
uzatvorí zmluvu o poskytovaní.  
 

§ 10 
Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť obce sa 
považuje za splnenú. 
 
 

Čl. IV. 
 

Úhrada a spôsob úhrady za poskytovanie sociálnej služby 
 

§ 11 
Občan – prijímateľ sociálnej služby podľa § 2 ods. 1 je povinný platiť úhradu za poskytovanie 
sociálnej služby poskytovateľovi podľa svojho príjmu  a majetku. Platenie úhrady si občan 
rieši zo svojich príjmov, úspor, alebo správou a užívaním svojho majetku. 
 

§ 12 
Pri určovaní rozsahu úhrady za poskytovanie sociálnej služby postupuje obec v spolupráci 
s neverejným poskytovateľom sociálnej služby podľa zásad, stanovených v § 72 a 73 zákona  
č. 448/2008 Z. z.  
 

§ 13 
Ak sa príjem opatrovaného posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa 
s ním spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí 
opatrovanému zostať 1,3 násobok sumy životného minima. 
 

§ 14 
Opatrovaný nie je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu, ak jeho 
príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú, je nižší alebo rovný ako 
1,3 násobok sumy životného minima.  
 

§ 15 
Opatrovaný platí len časť úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, ak jeho príjem 
a príjem osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú je vyšší, ako 1,3 násobok sumy životného 
minima a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za opatrovateľskú službu. 

 
§ 16 

1) Ak opatrovanému podľa  tohto VZN  nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú 
službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti opatrovaného, ak 
sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom opatrovaného. 
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2) Rodičom, alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 
násobok sumy životného minima. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom 
opatrovateľskej služby zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu. 
 

§ 17 
Ak opatrovanému nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu, alebo jej časť 
a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom opatrovaného, alebo ak nie je možné 
zistiť ich pobyt, znáša náklady v rozdiele úhrady za opatrovateľskú službu Obec Láb. 
Nezaplatená úhrada za sociálnu službu, alebo jej časť je pohľadávkou, ktorú si obec 
uplatňuje v dedičskom konaní po opatrovanom. 
 
 

§ 18 
Na účely zisťovania príjmu u fyzických osôb určených v tomto VZN sa za spoločne 
posudzované osoby považujú osoby podľa osobitného predpisu1) . Zmeny v majetkových 
pomeroch, rozhodné pre posúdenie výšky úhrady za poskytované sociálne služby je 
opatrovaný povinný ohlásiť do ôsmych dní od ich vzniku Obci Láb. 
 

§ 19 
Príspevky na obedy sa poskytujú školskej jedálni. Výška príspevku je 0,33 €/obed. Príspevok 
sa poskytuje pre občanov uvedených v § 3 ods. 2 a to formou úhrad dodávateľských faktúr 
za obedy s priloženým zoznamom občanov. 
 

 
Čl. V. 

 
Zánik nároku na poskytovanie opatrovateľskej služby 

 
§ 20 

Poskytovanie opatrovateľskej služby sa zastaví ak: 
a) sa poskytovala neoprávnene 
b) ďalšie poskytovanie nie je účelné 
c) občan, ktorému sa poskytovala, zomrie 
d) na základe oznámenia opatrovaného občana o netrvaní na doterajšom poskytovaní 

opatrovateľskej služby 
e) ak opatrovaný/á nesúhlasí s navrhovanou opatrovateľkou 
f) ak je opatrovaný/á v ústavnom alebo kúpeľnom ošetrovaní dlhšie ako 3 týždne 

(doloží doklad). 
 

Čl. VI. 
 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

§ 21 
1) Ak občan, od ktorého sa vyžaduje úhrada za poskytnutú opatrovateľskú službu, neohlásil 
výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, respektíve zmeny v rodinných a majetkových 
pomeroch, ktoré sú rozhodujúce pre výšku úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu, 
Obec Láb rozhodne o povinnosti tohto občana platiť za poskytnutú opatrovateľskú službu 
v celom rozsahu.  
 
2) Obec Láb je povinná chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky úhrady za 
poskytnutú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov. 
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3) Obec Láb môže zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb subjektmi, ktoré poskytujú 
sociálnu pomoc podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci alebo inými právnickými 
osobami, ktoré majú oprávnenie poskytovať sociálne služby  podľa osobitných predpisov, 
a to na základe písomnej zmluvy uzavretej podľa § 51 Občianskeho zákonníka.  
 
4) O poskytnutí opatrovateľskej služby rozhoduje Obec Láb, po prerokovaní v Komisii 
sociálnych vecí pri Obecnom úrade v Lábe. 
 
5) Zmeny a doplnenia tohto Všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať  so súhlasom  
trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 
 
6) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb  č. 2/2010 o poskytovaní 
opatrovateľskej služby, podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, 
spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu a príspevkov na obedy. 
 
7)  Vzory požadovaných dokladov:  

a) Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 
b) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
c) Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci (opatrovateľská služba) 
d) Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

sú v prílohe tohto VZN.    
 
 

§ 22 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia ObZ v Lábe a 
účinnosť 15-dňom od vyvesenia.  
 
V Lábe  03.11.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     PaedDr. Monika Valúchová 
                                                              starostka 
 
 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Láb dňa:  19.10.2011 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Láb dňa:  03.11.2011 
VZN nadobúda účinnost dňa: 18.11.2011 
 
 
 

1) Zákon č. 448/2008 Z.z. 
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Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti 

na sociálnu službu 

 
Podľa § 49 odst. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov posudzujúci lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho 

nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zmluvný lekár“). 

 

Meno a priezvisko: ........................................................................ 

 

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

 

Bydlisko: ....................................................................................... 

 

I. Anamnéza: 

 

a) osobná: (so zameraním na zdravotné postihnutie, spôsob liečby, hospitalizáciu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) subjektívne ťažkosti: 
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II. Objektívny nález: 

 

Výška:  Hmotnosť:   BMI:    TK:    P: 

(body mass index)  (krvný tlak)   (pulz) 

 

 

 

Habitus: 

 

 

Orientácia: 

 

 

Poloha: 

 

 

Postoj: 

 

 

Chôdza: 

 

 

Poruchy kontinencie: 

 

 

 

II.A* 

Pri interných ochoreniach uviesť fyzikálny nález a doplniť výsledky odborných 

vyšetrení, ak nie sú uvedené v priloženom náleze, to znamená 

 

- pri kardiologických ochoreniach funkčné štádium NYHA, 

- pri cievnych ochoreniach končatín funkčné štádium podľa Fontainea, 

- pri hypertenzii stupeň podľa WHO, 

- pri pľúcnych ochoreniach funkčné pľúcne vyšetrenie (spirometria), 

- pri zažívacích ochoreniach (sonografia, gastrofibroskopia, kolonoskopia ,...), 

- pri reumatických ochoreniach séropozitivita, funkčné štádium, 

- pri diabete dokumentovať komplikácie (angiopatia, neuropatia, diabetická noha), 

- pri zmyslových ochoreniach korigovateľnosť, visus, perimeter, slovná alebo objektívna 

audiometria, 

- pri psychiatrických ochoreniach priložiť odborný nález, 

- pri mentálnej retardácii psychologický nález s vyšetrením IQ, 

- pri urologických ochoreniach priložiť odborný nález, 

- pri gynekologických ochoreniach priložiť odborný nález, 

- pri onkologických ochoreniach priložiť odborný nález s onkomarkermi, TNM 

klasifikácia, 

- pri fenylketonúrii a podobných raritných ochoreniach priložiť odborný nález. 

 

 
* Lekár vyplní len tie časti, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia fyzickej osoby, nevypisuje sa fyziologický 

nález. 
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II. B* 

Pri ortopedických ochoreniach, neurologických ochoreniach a poúrazových stavoch 

 

a) popísať hybnosť v postihnutej časti s funkčným vyjadrením (goniometria v porovnaní 

s druhou stranou), 

b) priložiť ortopedický, neurologický, fyziatricko-rehabilitačný nález ( FBLR nález), 

röntgenologický nález (RTg nález), elektromyografické vyšetrenie (EMG), 

elektroencefalografické vyšetrenie ( EEG) , počítačová tomografia (CT), nukleárna 

magnetická rezonancia (NMR), denzitometrické vyšetrenie, ak nie sú uvedené 

v priloženom odbornom náleze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Diagnostický záver (podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb s funkčným vyjadrením) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ................................. dátum ............. 

 

 

        .................................................... 

          podpis lekára, ktorý lekársky nález 

          vypracoval a odtlačok jeho pečiatky 

 

 

 

 

 

 
*Lekár vyplní len tie časti, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia. 

Poznámka: 

Zdravotné výkony na účely zákona č 448./2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) sa poskytujú za úhradu. Podľa § 81 písm. x) 

uhrádza vyšší územný celok poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia 

odkázanosti na sociálnu službu. 
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                         Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  

         

      V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení  

      zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  

      predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách).     

         

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby: 

                  

                  

Dátum narodenia:           

                  

                  

Adresa trvalého pobytu:         

                  

                  

Adresa pobytu, ak nie je          

totožná s adresou trvalého          

bydliska:                 

Druh sociálnej služby, o ktorú má fyzická osoby záujem:       

                  

Forma sociálnej služby (v prípade poskytovania sociálnej služby v zariadení):   

                  

                  

Deň začatia poskytovania sociálnej služby:        

                  

                  

Čas poskytovania sociálnej služby:        

                  

         

         

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov.     

         

         

         

         

V ............................................ dňa ........................................   

         

         

    ........................................................................... 

            podpis žiadateľa (zákonného zástupcu) 

         

K žiadosti je potrebné doložiť:      

Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave  

fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.   
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                      Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci (opatrovateľská služba)  

           

     * Finančná pomoc / dávka          

     * Sociálna služba / druh    ................................................................................... 

          

          

  A. Údaje o žiadateľovi             

Meno:     Priezvisko:       
Štátna 
príslušnosť: 

                    

Deň, mesiac a rok narodenia:       Rodné číslo:     

Trvalý pobyt - mesto/obec: ulica, číslo:   PSČ:       

            

            

Telefonický 
kontakt:       číslo OP:         

Rodinný stav:                  

SOCIÁLNE POSTAVENIE:           od - do   

Zamestnanie (názov a adresa pracoviska)           

                   

                    

SZČO (názov a adresa 
pracoviska)             

                   

                    

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce v          

                    

Poberateľ dôchodku (-ov), druh dôchodku (-ov)           

                   

                    

Iné                   

                   

                    

Odôvodnenie žiadosti:               

            

            

            

            

            

            

            

                    

          

  B. Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách     

  * manžel/-ka, rodič dieťaťa, 
iný        

Meno, priezvisko   Dátum narodenia Trvalé bydlisko 
príbuzenský 
vzťah Zamestnávateľ 
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  C. Majetkové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných 
osôb     

              Ďalšie spoločne   

Vlastníctvo:     Žiadateľ:        posudzované osoby: 

 - nehnuteľnosti (parc. číslo, k.ú.,              

       výmera)              

                

                    

 - hnuteľné veci vyššej hodnoty               

 (napr. auto - značka, rok výroby)           

                    

 - vklady                   

                    

 - cenné papiere, umelecké diela,             

   umelecké predmety             

                    

 - iné (vymenujte)                 

                    

          

D. Osobitné údaje o osobách, ktoré majú voči žiadateľovi vyživovaciu povinnosť (deti žiadateľa...) 

Meno a priezvisko Trvalé bydlisko Telef. kontakt Zamestnanie Príjem 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

E. Bytové pomery žiadateľa               

 * hodiace sa označte krížikom        

1. Vzťah k bytu, rodinnému domu (RD)           

O  Vlastník * O  Nájomca: O Podnájomník: Iný:   Obývaný byt, RD: 

O Spoluvlastník *:             O  obecný 
    
Podiel................             O  družstevný 

O  RD   O  RD   O  v RD   O  v RD   
O  v osobnom 
vlastn. 

O  bytu   O  bytu   O  v byte   O  v byte   O  služobný 

O  časti bytu O  časti bytu         O  iný   

O  časti RD O  časti RD             

Veľkosť bytu v m²:     Kategória bytu:         

                    

2. Výdavky na bývanie               

        Výška mesačných / ročných nákladov v €:     

a) nájomné                 
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b) úhrady za služby spojené 

    s bývaním                 

c) daň z nehnuteľnosti               

                    

d) iné                   

              

  ( výške výdavkov na bývanie je potrebné predložiť doklady pri podávaní žiadosti)     

                    

          

          

F. Vyhlásenie žiadateľa               

   Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si    

vedomý (-á) právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.    

Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre rozhodnutie o sociálnej 

pomoci od úradu práce, okresného úradu, daňového úradu, poisťovní, iných štátnych 

orgánovm iných právnickych osôb alebo fyzických osôb, ktoré vykonávajú   
sprostredkovanie 
zamestnania.        

Ďalej súhlasím s vykonaním návštevy v mojej domácnosti za mojej prítomnosti   

a so zisťovaním a overovaním niektorých skutočností, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie 

o poskytovaní sociálnej pomoci u mojich najbližších príbuzných príp. u susedov.   

          

          

          

V ..........................................   dňa.................................    

          

          

          

     ......................................................................... 

            podpis žiadateľa (zákonného zástupcu) 

          

          

          

          

          

Poznámka: Tlačivo je potrebné vyplniť vo všetkých rubrikách. Údaje sú rozhodné pre posúdenie 

situácie občanov. Tlačivo slúži súčasne ako podklad k rozhodnutiu.    

          

K žiadosti je potrebné priložiť:        

1. návrh na poskytovanie opatrovateľskej služby - potvrdený ošetrujúcim lekárom   

2. posledné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku žiadateľa    

3. potvrdenie o výške príjmu spoločne posudzovaných osôb    

4. doklad o iných sociálnych dávkach alebo príplatkoch žiadateľa (§40 ods.5 a 6 zákona o sociálnej pomoci) 

5 doklad o hodnote majetku (LV, výmer, znalecký posudok... §42 ods. 3 zákona o sociálnej pomoci) 
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                    Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  

         

                V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení   

      zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  

      predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách).     

         

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby:   

                  

                  

Dátum narodenia:           

                  

                  

Adresa trvalého pobytu:         

                  

                  

Adresa pobytu, ak nie je          

totožná s adresou trvalého          

bydliska:                 

Druh sociálnej služby, o ktorú má fyzická osoby záujem:       

                  

Forma sociálnej služby (v prípade poskytovania sociálnej služby v zariadení):   

                  

                  

Deň začatia poskytovania sociálnej služby:        

                  

                  

Čas poskytovania sociálnej služby:        

                  

         

         

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane  

osobných údajov v znení neskorších predpisov.     

         

         

         

         

V ............................................ dňa ........................................    

         

         

         

    ........................................................................... 

            podpis žiadateľa (zákonného zástupcu) 

         

         

         

K žiadosti je potrebné doložiť:       

1. Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok     

2. Doklady o majetkových pomeroch      

3. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu    
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