MestoDetva
Mestský úrad
Oddelenie školstva, kultúry
a sociálnych vecí
J. G. Tajovského 7
962 12 Detva

Odtlačok pečiatky podateľne

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni
v zmysle § 58 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)

1. Údaje o osobe, ktorej sa má poskytovať sociálna služba
Meno:

Priezvisko:

Rodné priezvisko (u žien):
Dátum narodenia:
Rodinný stav:

Štátne občianstvo:

□ slobodný/á □ ženatý/vydatá □ rozvedený/á
□ ovdovený/á □ druh/družka

stav vyznačte symbolom „X“
Adresa trvalého pobytu
Ulica a číslo:
Mesto (obec):

PSČ:

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého pobytu)
Ulica a číslo:
Mesto (obec):

PSČ:

Tel. číslo:

E-mail:

2. Sociálna služba určená pre fyzickú osobu:

□ Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek – doloží kópiu rozhodnutia o výške dôchodku
□ Občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom - vyjadrenie lekára o
skutočnosti, že občan má/nemá nepriaznivý zdravotný stav, ktorý mu znemožňuje samostatne si pripraviť stravu,

prípadne sa dostaviť do jedálne, kde sa stravovanie poskytuje

□ Občan, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
druh sociálnej služby vyznačte symbolom „X“
3. Spôsob poskytovania sociálnej služby v jedálni:

□ odber stravnej jednotky (obed),
□ donáška stravnej jednotky
vyhovujúce vyznačte symbolom „X“
4. Odôvodenie potreby žiadateľa pre poskytovanie sociálnej služby:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5. Zákonný zástupca posudzovaného, ak tento nie je spôsobilý na právne úkony:
Meno:

Priezvisko:

Adresa:
Tel. číslo:

E-mail:

6. Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby,
ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby – nie je potrebné u občana, ktorý dovŕšil dôchodkový vek
Žiadateľ :

□ je
□ nie je

vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav odkázaný/á na poskytovanie sociálnej služby – donáška stravy

□ odporúčam
Poskytovanie sociálnej služby : □ neodporúčam
Poskytovanie sociálnej služby :

vyhovujúce vyznačte symbolom „X“

V

dňa

odtlačok pečiatky a podpis lekára

7. Spracúvanie osobných údajov žiadateľa:
Osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účel zabezpečenia poskytovania sociálnej
služby v jedálni sa spracúvajú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom rozsahu a výlučne pre účely
evidencie a spracovania tejto žiadosti a podľa § 94 a § 94a zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Súhlas na spracúvanie osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný
rovnakým spôsobom akým bol udelený (§14 z. č. 18/2018 Z. z.).
Dotknutá osoba vyhlasuje, že každú zmenu osobných údajov, zmenu dôchodku, resp. inú zmenu, ktorá by mohla
mať vplyv na posúdenie nároku podľa tejto žiadosti oznámi a preukáže doložením kópie dokladov do 8 dní od
takejto zmeny MsÚ Detva, oddeleniu školstva, kultúry a sociálnych vecí.
Čestné vyhlásenie žiadateľa (zákonného zástupcu, resp. rodinného príslušníka):
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia
nepravdivých údajov.

V

dňa

....................................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa
(zákonného zástupcu)

Prílohy:
• Kópia rozhodnutia o výške dôchodku – aktuálny výmer zo sociálnej poisťovne
• Kópia posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o kompenzácii dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia, resp. preukaz občana s ťažkým zdravotným
postihnutím (ak žiadateľ nie je poberateľom starobného dôchodku)
• Čestné vyhlásenie občana, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb

