
ŽIADOSŤ  
O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI 

NA  
SOCIÁLNU SLUŽBU 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov 

OBEC  BECKOV 

916 38 Beckov č. 180 

  
1. Žiadateľ (fyzická osoba, ktorá má byť posúdená na sociálnu službu - § 94 a) 

Meno a priezvisko, titul  

Dátum narodenia  

Trvalý pobyt  

Prechodný pobyt  

Rodinný stav   

Štátne občianstvo  

Kontakt – telefónne číslo  

Elektronická adresa  

 
2. Druh sociálnej služby, na ktorú má byť žiadateľ posúdený (§12 zákona) 

Zariadenie pre seniorov  X  

Zariadenie opatrovateľskej služby  X  

Denný stacionár  

Opatrovateľská služba  

 
3. Forma sociálnej služby (§13 zákona) 

Pobytová – celoročná  X  

Pobytová – týždenná   

Ambulantná   

Terénna  X  

 
4. Doplňujúce údaje o posudzovanej FO, o žiadateľovi 

Údaje o príjme posudzovanej FO (zaopatrených deťoch a rodičoch 
posudzovanej osoby) – DRUH DÔCHODKU  
(starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský, výsluhový) 

 

Hnuteľný a nehnuteľný majetok, majetkové práva FO – ČESTNÉ 
VYHLÁSENIE O MAJETKU 

V prílohe  

Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom 
zdravotnom stave FO, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu – LEKÁRSKY NÁLEZ na účely posúdenia odkázanosti 

V prílohe  

Bytové podmienky posudzovanej FO alebo žiadateľa – žije vo vlastnom (vyznačte x) 
dom                                            byt podnájom 

Odôvodnenie poskytovania sociálnej služby 

 
 
 



5. Zaopatrené plnoleté deti a rodičia žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

Meno a priezvisko Rodinný vzťah Rok narodenia Tel. kontakt 

    

    

    

    

    

    

    

 
6. Žiadateľ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (nie je prijímateľ sociálnej služby)  

Meno a priezvisko  

Adresa (ulica, číslo domu, PSČ, obec)  

Kontakt: telefonický 
Mailová adresa 

 

 

 

7. Zákonný zástupca posudzovanej osoby (ak je posudzovaná osoba nespôsobilá na právne úkony 
– treba predložiť rozhodnutie súdu) alebo splnomocnená osoba na zastupovanie  

Meno a priezvisko  

Adresa (ulica, číslo domu, PSČ, obec)  

Kontakt: telefonický 
Mailová adresa 

 

 

 
8. Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v žiadosti (§ 39 zákona č. 

122/2003 Z. z. o správnom konaní)  

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á 
právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov. 

 
 
 
 
Beckov, (dátum):                                                    Podpis:  

podpis žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

      

 
9. Poučenie 

K žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné priložiť: 
a) lekársky nález – vyplní poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (napr. ošetrujúci lekár); 
b) čestné vyhlásenie o majetku posudzovanej osoby (žiadateľ); 
c) potvrdenie sociálne poisťovne o výške dôchodkových dávok (kópia); 
d) ak bol vydaný – posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny, VÚC alebo inou obcou; 
e) ak bolo  vydané – právoplatné rozhodnutie súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony; 
f) ak o posúdenie žiada iná FO (bod 6.) – len na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára. 
Obec na účely podľa § 94a, ods. 1 môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje 
kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.  

© Obec Beckov, 916 38 Beckov č. 180 

 


