
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Údaje o žiadateľovi:

Meno a priezvisko (u žien aj rodné)

Deň, mesiac a rok narodenia: Miesto narodenia: Okres narodenia:

  

Adresa trvalého pobytu:

Ulica a číslo: PSČ:

 
Obec: Okres:

 

Adresa prechodného pobytu:

Ulica a číslo: PSČ:

 
Obec: Okres:

 

Telefónne číslo: E-mail:

 

Štátne občianstvo:

Rodinný stav:

  slobodný(á)   ženatý / vydatá   žijem s druhom(družkou)

  rozvedený(á)   ovdovený(á)
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Druh sociálnej služby, na ktorú fyzická osoba požaduje posúdenie*

  Opatrovateľská služba   Prepravná služba   Zariadenie opatrovateľskej služby

  Zariadenie pre seniorov   Denný stacionár

Forma sociálnej služby*

  terénna   ambulantná   pobytová

  týždenný pobyt   celoročný pobyt

Ak je žiadateľ zbavený, obmedzený v spôsobilosti na právne úkony – 
zákonný zástupca

Meno a priezvisko: Dátum narodenia:

 
Adresa:

Telefónne číslo: E-mail:

 

V ktorom zariadení sociálnych služieb by si žiadateľ želal byť umiestnený?

Vyhlásenie žiadateľa (zákonného zástupcu, rodinného príslušníka)
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych   
následkov uvedenia nepravdivých údajov.

Dňa: 

* hodiace sa zaškrnite (týmto spôsobom X)!

čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa 
(zákonného zástupcu alebo rodinného príslušníka)  
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Informácia o spracúvaní osobných údajov

Mesto Modra, Mestský úrad Modra, IČO: 00304956, spracúva vaše osobné údaje na základe 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. V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv 
dotknutých osôb je možné kontaktovať zodpovednú osobu určenú úradom: zodpovednaosoba@modra.sk

Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom 
zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti 
na sociálnu službu

Dňa: 

Zoznam požadovaných príloh
1. Všeobecným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti 

na sociálnu službu“. Správy z odborných ambulancií, správy z hospitalizácie nie staršie ako 6 mesiacov

2. Právoplatné rozhodnutie o zbavení, obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané

3. Posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný  za obdobie posledného roka a zdravotný stav 
žiadateľa sa nezmenil.

Poznámka: Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže s jeho súhlasom a na 
základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tohto občana podať žiadosť manžel, manželka, rodičia 
a jeho deti, ak sú spôsobilí na právne úkony.

Potvrdenie lekára: Potvrdzujem, že žiadateľ  vzhľadom na svoj zdravotný stav, nemôže sám podať žiadosť o posúde-
nie odkázanosti na sociálnu služby.

pečiatka a podpis lekára

pečiatka a podpis lekára
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