Mestský úrad v Žiline – odbor sociálny a bytový
Nám. obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného
poskytovateľa sociálnej služby
v zmysle § 8 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

Meno a priezvisko žiadateľa/ky

Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:
Adresa prechodného pobytu
žiadateľa/ky, tel. kontakt, e-mail
Štátne občianstvo/národnosť
Názov poskytovateľa sociálnej
služby, ktorého si žiadateľ/ka
vybral/la a miesto poskytovania
sociálnej služby (Názov a adresa
zariadenia sociálnej služby)
Druh sociálnej služby
o ktorú žiadateľ žiada:
Predpokladaný
deň
začatia
poskytovania sociálnej služby
Právoplatné rozhodnutie
odkázanosti na sociálnu službu,
ak bolo vydané:
Rozsudok súdu o obmedzení
spôsobilosti fyz. osoby na právne
úkony (u osôb s obmedzením
spôsobilosti na právne úkony)
Uznesenie súdu o ustanovení
opatrovníka

/

Spracovanie osobných údajov žiadateľa:
Mesto Žilina, ako prevádzkovateľ, spracúva poskytnuté osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, na základe právneho základu, ktorým je zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom
o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od
prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti
spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných
údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť
dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu:
Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, a to poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Žilina,
prípadne elektronicky na e-mail poverenej zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@zilina.sk. Bližšie informácie
o ochrane a spracúvaní osobných údajov nájdete na oficiálnom webovom sídle prevádzkovateľa www.zilina.sk.

*Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť aj iná fyzická
osoba.

Vyhlásenie žiadateľa (zákonného zástupcu alebo opatrovníka):
Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol/la podľa skutočnosti a som si vedomý/á
dôsledkov uvedenia nepravdivých informácií.

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

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

Postup žiadateľa pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
1.

Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba
„rozhodnutie“), žiadateľ s trvalým pobytom Žiline, ktorý má záujem o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby
u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na území Slovenskej republiky s finančnou
podporou poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov, vyplní, podpíše a doručí na
mesto Žilina „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného
poskytovateľa sociálnej služby“ (ďalej len „žiadosť“) osobne do klientskeho centra Mestského
úradu v Žiline, alebo poštou na adresu:
Mestský úrad v Žiline – odbor sociálny a bytový
Nám. obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
2. K žiadosti musí byť priložená :
- kópia právoplatného rozhodnutia na druh sociálnej služby
- kópia posudku o odkázanosti na sociálnu službu
- rozsudok súdu o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony (u osôb
s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony), Uznesenie súdu o ustanovení
opatrovníka
3. Žiadosť po doručení na Mestský úrad v Žiline je evidovaná v podateľni v súlade
s Registratúrnym poriadkom. V prípade, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, je žiadateľ
vyzvaný k jej doplneniu.
4. Rozsudok súdu o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony (u osôb s
obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony), Uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka
5. Mesto Žilina na základe zaevidovanej žiadosti požiada písomne neverejného poskytovateľa,
ktorého si žiadateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie sociálnej služby.
6. Žiadateľovi je sociálna služba zabezpečená v poradí, v akom je jeho žiadosť vedená v evidencii
u neverejného poskytovateľa, o čom bude žiadateľ písomne informovaný.

