MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Ţiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby v zmysle
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách
1.Ţiadateľ
Meno a priezvisko...................................................................................................................
Rodné priezvisko (u ţien).......................................................................................................
2. Dátum narodenia.................................................................

3. Bydlisko (adresa trvalého pobytu)
obec (mesto)......................................................... ulica...................................................................
PSČ..............telefón.......................................................e-mail...........................................................

4. Štátne občianstvo..................................................
5. Rodinný stav (hodiace sa zaškrtnite):
slobodný (á)
ženatý
vydatá
rozvedený (á)
vdovec/vdova

□
□
□
□
□

6. Príjmové pomery ţiadateľa:
druh dôchodku................................................................výška dôchodku......................................................
iný príjem (odkiaľ, aký)................................................. výška iného príjmu.................................................
hotovosť ( u koho)..........................................................................................................................................
vklady (kde) ................................................................................................................ ...................................
pohľadávky (u koho) .....................................................................................................................................
nehnuteľný majetok (druh, výmera, kde)......................................................................................................
životné poistky (poisťovňa, č. poistky) ..........................................................................................................

7. Druh sociálnej sluţby (hodiace sa vyznačte):
opatrovateľská služba
odľahčovacia služba
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
zariadenie pre seniorov

□
□
□
□

8. forma sociálnej sluţby (hodiace sa vyznačte):
terénna
pobytová

□
□

9. Deň začatia poskytovania sociálnej sluţby: .........................................................................

10. Rozsah (čas ) poskytovania sociálnej sluţby: .........................................................................
11. Osoby v príbuzenskom vzťahu so ţiadateľom: (manžel/manželka, deti, rodičia, vnuci, zať, nevesta
meno a priezvisko
príbuzenský vzťah
rok narodenia

12. Zákonný zástupca ţiadateľa, ak je ţiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony:
meno a priezvisko..................................................................................................................
adresa zákonného zástupcu..................................................................................................
telefón.....................................................................e-mail....................................................
Dňa.............................

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

13. Vyhlásenie ţiadateľa (zákonného zástupcu, resp. rodinného príslušníka):
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych
následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.
Dňa................................................................

..............................................................................
čítateľný vlastnoručný podpis žiadateľa
(zákonného zástupcu alebo rodinného príslušníka)

14. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
V zmysle § 7 zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
vyhlasujem, že súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších
osobných údajov nevyhnutných pre účel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany mesta
Trenčianske Teplice. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť
kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného na tunajší úrad. Zároveň
beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov
Dňa........................................................

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

15. Zoznam príloh:
- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
- potvrdenie o príjme
- vyhlásenie o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby
- doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony (ak je žiadateľ zbavený
spôsobilosti na právne úkony)
Dňa.............................................
..............................................................
čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa
(zákonného zástupcu)

