
 

      

Mestská časť Košice-Sever 

Festivalové námestie 2 

040 01 Košice 

      
 

 

 

Vec 

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

 

 

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

 

Rodné priezvisko žiadateľa: .............................................................................................. 

 

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

 

Adresa trvalého pobytu žiadateľa: .............................................................................................. 

 

Telefónne číslo žiadateľa: .............................................................................................. 

 

Druh a forma sociálnej služby:  opatrovateľská služba - terénna 

 

Deň začatia poskytovania 

sociálnej služby – dátum:  .............................................................................................. 

 

Čas poskytovania sociálnej služby: .............................................................................................. 

 

 
 *Súhlasím, aby moje osobné údaje boli v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov použité na ďalšie spracovanie v rozsahu potrebnom pre poskytovanie sociálnych 

služieb. Zároveň súhlasím s ich poskytovaním inej osobe a to na účel, súvisiaci s poskytovaním sociálnych služieb. 

Súhlas na spracovanie osobných údajov dávam počas doby poskytovania sociálnych služieb. 

 Osobné údaje, ktoré spracúva poskytovateľ sociálnej služby na základe písomnej žiadosti, sa poskytujú 

a sprístupňujú bez súhlasu dotknutej osoby úradom práce, soc. vecí a rodiny, prokuratúre, orgánom činným 

v trestnom konaní a súdom, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh. 

 

 

Povinné prílohy  
 

 potvrdenie o príjme (aktuálny výmer o dôchodku zo Sociálnej poisťovne) 

 doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie) 

 právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu 

 

 

 

V Košiciach, dňa ..............................   ......................................................................... 

         podpis žiadateľa 

 



 

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby 

ktorá žiada poskytovanie sociálnej služby 

 

Meno, priezvisko a titul: 

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

Rodné číslo a dátum narodenia: 

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

Trvalý pobyt: 

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

Vyhlasujem na svoju česť, že vlastním/nevlastním
*
 majetok

**
 v hodnote presahujúcej 10 000 

eur. Uvedené údaje sú pravdivé a úplné, som si vedomá/vedomý právnych následkov 

nepravdivého vyhlásenia, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov. 

 

 

V    .….....................................................              dňa...................................................... 

 

 

 

 

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

 Podpis fyzickej osoby, ktorá žiada o Podpis úradne osvedčil 

 poskytovanie sociálnej služby 

 
___________________________________ 

* Nehodiace sa prečiarknite. 

 

** Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane peňažných úspor, a ak to ich povaha 

pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Za hodnotu majetku je možné považovať len podiel majetku 

pripadajúci na prijímateľa sociálnej služby a osoby uvedené v § 73 ods. 10. 

 

Za majetok sa nepovažujú 

a) nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie*** 

b) nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie 

1. manžel (manželka) prijímateľa sociálnej služby, 

2. deti prijímateľa sociálnej služby, 

3. rodičia prijímateľa sociálnej služby, 

4. iná fyzická osoba na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, 

c) poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva pre svoju potrebu, 

d) garáž, ktorú prijímateľ sociálnej služby preukázateľne užíva, 

e) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a obuv 

a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na 

kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 

f) osobné motorové vozidlo, ktoré sa využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, 

g) hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi. 

 

***   Na účely platenia úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu uvedenú v § 34 (Zariadenie 

podporovaného bývania), § 35 (Zariadenie pre seniorov), § 38 (Domov sociálnych služieb) a § 39 

(Špecializované zariadenie) sa prihliada aj na nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na 

trvalé bývanie pred začatím poskytovania sociálnej služby“.  



 

 

 


