O B E C ŽITAVANY
Športová 5
951 97 Žitavany

ŽIADOSŤ
O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA
SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Adresa:
Obecný úrad Žitavany, Športová 5, 951 97 Žitavany
tel. 00421/37/6426 221, 6426 222

1. Žiadateľ:
Meno a priezvisko ............................................................
Rodné priezvisko .............................................................
2. Dátum narodenia: ............................................................´
Číslo obč. preukazu: ........................................................

3. Adresa:
Trvalého pobytu:....................................................................................................................
PSČ: .............................................. Okres: ............................................................................
4. Štátne občianstvo: .........................................................
5. Rodinný stav: ................................................................
6. Ak je žiadateľ dôchodca – druh dôchodku: .........................................................................
7. Kontaktná osoba, tel. číslo: .................................................................................................
8. Druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená (hodiace sa podčiarknite):
Zariadenie pre seniorov
Zariadenie opatrovateľskej služby
Opatrovateľská služba
Iné: ...............................................................
9. Forma sociálnej služby /hodiace sa podčiarknite):
Denný pobyt
Týždenný pobyt
Celoročný pobyt
10. Názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si
fyzická osoba vybrala:
............................................................................................................................................
11. Deň začatia a čas poskytovanie sociálnej služby:
...........................................................................................................................................

12. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie požadovanej sociálnej služby:
Číslo: ........................................
Vydal: ................................................................................................................................
13. Príjmové a majetkové pomery fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba:
Dôchodok (druh): .....................................................
Výška dôchodku: .....................................................
Iný príjem: ...............................................................
Výška iného príjmu: ................................................
Nehnuteľnosti: .........................................................
Finančné úspory, vklady (v akej výške) ..................
Hnuteľné veci vyššej hodnoty: .................................
14. Zákonný zástupca fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, ak nie je
spôsobilá na právne úkony:
meno a priezvisko: ...................................................
adresa: ......................................................................
tel. kontakt: ..............................................................
15. Vyhlásenie žiadateľa (zákonného zástupcu, rodinného príslušníka):
Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol/la podľa skutočnosti. Som si
vedomý/á toho, že nepravdivé údaje by mali za následok prípadné požadovanie náhrady
vzniknutej škody, eventuálne i trestné stíhanie a skončenie poskytovania sociálnej služby.

Dňa: ...............................

............................................................................
podpis žiadateľa, príp. zákonného zástupcu

16. Zoznam príloh:
-

potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
doklady o majetkových pomeroch
kópia rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie požadovaného druhu sociálnej
služby s vyznačenou právoplatnosťou

