Mesto Nemšová

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby

Príloha č. 3

1. Údaje o fyzickej osobe (žiadateľovi):
Meno a priezvisko, titul
Rodné priezvisko
Dátum narodenia / rodné číslo
Miesto narodenia
Rodinný stav
Štátne občianstvo
Adresa trvalého pobytu
Adresa prechodného pobytu
Sociálne postavenie

2. Údaje zákonného zástupcu (vyplní sa v prípade, ak osoba, ktorej sa má sociálna
služba poskytovať, nie je spôsobilá na právne úkony):
Meno a priezvisko, titul
Adresa trvalého pobytu
Dôvod zastúpenia

3. Druh a forma sociálnej služby
Druh sociálnej služby, na ktorú žiadateľ požaduje posúdenie:
zariadenie opatrovateľskej služby
opatrovateľská služba
útulok
zariadenie núdzového bývania
Forma sociálnej služby:
celoročný pobyt
terénna forma
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4. Doba poskytovania sociálnej služby:
Poskytovanie sociálnej služby požadujem odo dňa ..............................................
Žiadam, aby mi sociálna služba bola poskytovaná nasledovné pracovné dni:
..........................................................................................................................................
v čase:
.......................................................................................................................................

5. Príjmy žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb:
Dôchodok žiadateľa (druh, výška dôchodku a dátum priznania):
................................................................

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

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

Iné príjmy žiadateľa (príjmy zo závislej činnosti, podnikania, z prenájmu majetku, prijaté
výživné, dávky v hmotnej núdzi, opatrovateľský príspevok, rodičovský príspevok, výnosy
z cenných papierov, dávka v nezamestnanosti a iné dávky zo systému sociálneho poistenia
a pod.)
Druh a výška príjmu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Príjmy manžela/ky žiadateľa:
.......................................................................................................................................................
Príjmy iných spoločne posudzovaných osôb:
......................................................................................................................................................
6. Vyhlásenie žiadateľa:

Vyhlasujem, že som všetky údaje uviedol (a) pravdivo. Som si vedomý (á) právnych
následkov, uvedenia nepravdivých údajov ako aj toho, že neprávom prijaté dávky (služby)
som povinný (á) nahradiť. Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre
poskytovanie sociálnych služieb.

Nemšová dňa
...........................................................
podpis žiadateľa
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Doklady, ktoré je nutné k žiadosti o uzatvorenie zmluvy priložiť:
-

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

-

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

-

Potvrdenie o príjme dosahovanom v kalendárnom mesiaci, v ktorom je žiadosť podaná

-

Ak sa jedná o žiadateľa/ku, ktorý (á) je ženatý/vydatá, je potrebné predložiť potvrdenia za oboch
manželov

-

Potvrdenie o majetkových pomeroch

-

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

-

Vyhlásenie o oboznámení sa s platbami za poskytovanie opatrovateľskej služby
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