
Obec Ladce 
Žiadosť o zabezpečenie 

 poskytovania sociálnej služby 

Pečiatka podateľne 

1. Žiadateľ – priezvisko (aj rodné), meno 
      

2. Narodený 
 
                          deň, mesiac, rok                                miesto                                       okres 

3. Bydlisko       
                            
 
                         obec                                                  ulica, číslo                                     PSČ 
                         tel. kontakt: 

4. Štátne občianstvo:                                                                      Národnosť: 

5. Druh sociálnej služby: 

6. Forma sociálnej služby: 

7. Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 

8. Rozsah (čas) poskytovania sociálnej služby: 

9. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu: 
 

Číslo:                                                                                        Vydal: 

10. Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok: 
 

Druh dôchodku:                                                                        Výška: 
 

Iný príjem (poskytovateľ, forma)                                          Výška: 
  

Finančné úspory                                                                      Výška: 

Vklad v peňaž. ústave                                                             Výška: 
 

Hnuteľné veci vyššej hodnoty (napr. auto, cenné papiere, umelecké diela, atď.): 
 
 
 

iné majetkové práva: 

11. Žiadateľ býva (hodiace sa podčiarknite):   vo vlastnom dome 
                                                                                 vo vlastnom byte 
                                                                                 v podnájme 
                                                                                 Počet obytných miestností: 



 

12. Osoby v príbuzenskom vzťahu so žiadateľom (manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, zať, nevesta): 

Meno a priezvisko Príbuzenský pomer k žiadateľovi Dátum narodenia 

   

   

   

   

   

   

13. Zákonný zástupca/opatrovník žiadateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony  alebo má 
obmedzenú spôsobilosť na právne úkony: 

                        Meno a priezvisko          Adresa (ulica, číslo domu, PSČ, obec) 

  

                              Tel. kontakt                                   E - mail 

  

14. Čestné vyhlásenie žiadateľa  
 
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné a pravdivé a som si vedomý/á 
právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov. 
 
 
 
V Ladcoch, dňa:  ......................................                      ....................................................................... 
                                                                                      vlastnoručný podpis žiadateľa (zákonného zástupcu) 

15. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov: 
 
V zmysle § 11 a § 12 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov a v zmysle § 94 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, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov poskytnutých obci Ladce  
na účely sociálnych služieb. 
 
 
 
V Ladcoch, dňa:  ......................................                      ....................................................................... 
                                                                                      vlastnoručný podpis žiadateľa (zákonného zástupcu) 
 
Zoznam príloh: 
      -  právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 
      -  potvrdenie o príjme 
      -  doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie) 
      -  iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí opatrovateľskej služby 
 


