
„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŽIADOSŤ  

O UZATOVRENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ  

SOCIÁLNEJ SLUŽBY  

 

(podľa zák. č. 448/2008/ Z.z. o sociálnych službách)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:  

„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová, 951 44 Ľudovítová 17 

tel.: 037/7795115 



Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby:  

Meno, priezvisko a titul: .................................................. rodné priezvisko: ..............................  

Dátum narodenia: ............................ rodné číslo: ............................ číslo OP:............................  

Adresa trvalého pobytu : ............................................. PSČ: ................. okres: ..........................  

Adresa prechodného pobytu: ....................................... PSČ: ................. okres: ......................... 

telefón: ..................... e-mail: ............................. telefón na inú kontaktnú osobu: ..................... 

 

Miesto poskytovania sociálnej služby: „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb 

Ľudovítová, 951 44 Ľudovítová 17.  

 

Druh sociálnej služby, o ktorú žiada: ........................................................................................... 

Deň začatia poskytovania sociálnej služby: .................................................................................  

Čas poskytovania sociálnej služby: neurčitý / určitý  do: ............................................................  

 

K žiadosti je potrebné doložiť:  

a) Posudok a Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané VÚC alebo 

obcou  

b) Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok (napr. potvrdenie o výške 

dôchodku zo Sociálnej poisťovne Bratislava, potvrdenie sociálnej poisťovne o výške 

dávky v nezamestnanosti, potvrdenie úradu práce o výške dávky v hmotnej núdzi a pod.)  

c) Doklady o majetkových pomeroch (viď. priložené Čestné vyhlásenie) 

d) Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov  

e) Doklad o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bol žiadateľ pozbavený) - fotokópia  

 

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

 

 

 

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

                čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa  

                             /zákonného zástupcu/  



Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch  

 

Meno, priezvisko a titul: .................................................. rodné priezvisko: ..............................  

Dátum narodenia: ............................ rodné číslo: ............................ číslo OP:............................  

Adresa trvalého pobytu : ............................................. PSČ: ................. okres: ..........................  

 

Vyhlasujem na svoju česť, že moje majetkové pomery, ako aj majetkové pomery ďalších so 

mnou spoločne posudzovaných osôb sú nasledovné:  

Nehnuteľnosti: ..............................................................................................................................  

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

Hnuteľné veci vyššej hodnoty /napr. auto – značka, rod výroby/: ............................................... 

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

Vklady: .........................................................................................................................................  

Cenné papiere, umelecké diela a predmety: .................................................................................  

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

Iné /vymenovať/: ..........................................................................................................................  

 

 

Vyhlasujem, že údaje o majetku sú úplné a správne. Som si vedomý (á) právnych následkov 

uvedenia nepravdivých údajov.  

 

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

 

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

                čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa  

                                    /opatrovníka/  

 

Podpísanie čestného vyhlásenia overil: ..............................................  

 

 

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

                   Podpis, pečiatka overujúceho 



Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov 

(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Meno, priezvisko, titul: .................................................. narodený (á) : ...................................... 

Týmto udeľujem súhlas so spracovávaním osobných údajov poskytnutých „BENEFIT“, 

Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová, 951 44 Ľudovítová 17, (ďalej ako „ZSS“) v 

rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného 

pobytu, štátne občianstvo, číslo OP, náboženské vierovyznanie, údaje o príjmových a 

majetkových pomeroch, o rodine, o zdravotnom stave, o osobnom účte, resp. iné údaje, ktoré 

sú v žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pre potreby poskytovania 

sociálnej služby v ZSS.  

Týmto súčasne dávam súhlas na zhotovenie fotokópie občianskeho preukazu a vyhotovenie 

fotografického materiálu, zvukového záznamu alebo zvukovo – obrazového záznamu mojej 

osoby pre účely ZSS (kronika, webová stránka, interný časopis a iné).  

Týmto potvrdzujem, že súhlas udeľujem dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené osobné údaje 

sú pravdivé, správne a aktuálne. Súhlas so spracovávaním osobných údajov platí do doby jeho 

písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 

Z. z. 

 

 

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

 

 

 

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

          čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa  

                                    /opatrovníka/  

 


