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Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby 
 

Žiadateľ 

Meno a priezvisko ................................................................... dátum narodenia ............................ 

Trvalý pobyt  ................................................................................................................................ 

Prechodný pobyt ........................................................................................................................... 

Rodinný stav .......................................................................... číslo telefónu ................................. 

Štátne občianstvo .......................................................................................................................... 

Miesto poskytovanie opatrovateľskej služby .................................................................................... 

Poberateľ dôchodku (-ov), druh dôchodku (-ov) .............................................................................. 

Uhradené záväzky voči mestu (poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti ....)   

  

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

Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,  že sa žiadateľovi neposkytuje peňažný príspevok 

na osobnú asistenciu a žiadnej inej fyzickej osobe sa neposkytuje peňažný príspevok na opatrovanie. 

 

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

Údaje o osobách  ( manžel (-ka), detí, iný)  

priezvisko a meno   bydlisko   zamestnávateľ   č. telefónu  
        
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojim podpisom  písomný 

súhlas Mestu Martin na využívanie mojich osobných údajov uvedených na žiadosti  na účely 

poskytnutia sociálnej služby pre žiadateľa. 

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

                  podpisy dotknutých osôb 
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Čestne prehlasujem, že všetky údaje v  žiadosti sú pravdivé a  som si vedomý(á)  právnych následkov       

z uvedenia nepravdivých údajov.  

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojim podpisom písomný 

súhlas Mestu Martin na využívanie mojich osobných údajov uvedených na žiadosti na účely 

poskytnutia sociálnej pomoci.  

 

 

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

 

 

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

           podpis žiadateľa 

 

 

 

Prílohy 

1.) Potvrdenie o aktuálnom  príjme alebo príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním 

  žiadosti pri nepravidelnom príjme 

2.) Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu 

3.) Výber poskytovateľa 

4.) Právoplatné rozhodnutie a posudok o posúdení odkázanosti na sociálnu službu  
 
5.) V prípade, ak je žiadateľ fyzická osoba, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje 
peňažný príspevok na opatrovanie, je potrebné doložiť posledné vydané rozhodnutie z Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie 
 

  


