
  

 
 

ŽIADOSŤ O UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ                                                       
SOCIÁLNEJ SLUŽBY  

 v zmysle 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 (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách)  

 

Žiadateľ:    

1.) Meno a priezvisko /rodné: 

2.) Dátum narodenia: 

3.) Miesto narodenia:                                      

4.) Rodinný stav:   

5.) Štátne občianstvo:                                     6.) Národnosť:  

7.) Číslo občianskeho preukazu:              

  

8.) Zdravotná poisťovňa:  

9.) Adresa trvalého pobytu: 

10.) Adresa prechodného pobytu:  

11.) Telefónne číslo žiadateľa o sociálnu službu: 

12.) Kontaktná osoba/ telefónne číslo:                                                            

13.) Deň začatia poskytovania sociálnej služby:  

  
14.) Druh poskytovanej služby:                                                                                   * hodiace sa zakrúžkuj 

   a)  Zariadenie pre seniorov                                           
   b) Zariadenie opatrovateľskej služby  
    
 
 
 
 

CSS Radosť n. o. 
Zariadenie pre seniorov/Zariadenie opatrovateľskej služby 

 Matice slovenskej 4766/13, 080 01 Prešov 
zastúpené : JUDr. Lukáš Kvokačka LLM, PhD. – štatutárny zástupca 

IČO 50394673 
 



15.) Forma poskytovanej služby:                                                                                       

pobytová 

16.) Čas poskytovania sociálnej služby                                                                          * hodiace sa zakrúžkuj 

  a) doba určitá                                          b) doba neurčitá 

17.) Číslo právoplatného rozhodnutia  o odkázanosti na sociálnu službu  
  

18.) Príjmové pomery žiadateľa o sociálnu službu:                                        * ak je žiadateľ dôchodca - druh dôchodku       
Potvrdenie o príjme za posledný kalendárny mesiac. (Rozhodnutie o dôchodku)                                               

19.) Údaje o príbuzných  

Osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti:/manželka, rodičia , deti, zať, nevesta../ 
                                      Meno a priezvisko                                        Príbuzenský vzťah                          Telefónne číslo      
1.  

 2.  
 3.  
 4. 
       
 Kontaktné osoby:  

 Meno a priezvisko                      Príbuzenský vzťah                              Adresa                         Telefónne číslo  
 1. 

 2. 
 3. 
 4. 
 

21.) Dôležité informácie v prípade úmrtia žiadateľa 
  
  

22.) Záujem o sväté prijímanie/svätú spoveď a pod                                                          
    áno                           nie                        neuvádzam  

 
 

24.) Obmedzenie návštev                                                       
    áno                          nie           

                                                                                                                             
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych 

následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.                                                                                                                                                                                  
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 z. z.  O ochrane osobných údajov a znení neskorších 

predpisov.  

 
   

 
 

V Prešove dňa ......................................                                    
 
 
                                                                                                            Podpis žiadateľa ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 

  


