
 

1. Údaje o ţiadateľovi: (fyzická osoba, ktorá žiada o odľahčovaciu službu) 

2. Súhlas opatrovanej osoby:  
               Meno                                      Priezvisko                                        Rodné priezvisko                      Titul    

 

 

   

 

     Deň, mesiac a rok narodenia                            Miesto narodenia                                    Rodinný stav  

 

 

  

                     Národnosť                                   Štátne občianstvo                                      Tel. kontakt / e-mail 

 

 

  

 

Adresa trvalého pobytu  

ulica a číslo, obec (mesto), PSČ  

 

 

 

Forma odľahčovacej služby, ktorú požadujem 
 
 

          terénna                                   ambulantná                                 pobytová  

 

Svojim podpisom potvrdzujem súhlas na poskytnutie podpornej odľahčovacej sluţby ţiadateľa. 

 
 

V...........................................                                                           ..................................................................... 

Dňa: ..............................                                                               čitateľný vlastnoručný podpis opatrovanej osoby 

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vyhlasujem, že súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších 

osobných údajov nevyhnutných pre účel zabezpečenia odľahčovacej služby zo strany obce Veľká Lomnica. 

Zároveň vyhlasujem, že súhlasím s ich poskytovaním inej osobe (poskytovateľom sociálnych služieb) výhradne na 

účel súvisiaci s poskytovaním súčinnosti a spolupráce týkajúcej sa zabezpečenia odľahčovacej služby. Súhlas  na 

spracúvanie osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú. Ako dotknutá osoba potvrdzujem, že osobné údaje 

som poskytol/la dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a súhlasím s ich využitím k vymedzenému účelu.  

 

V...........................................                                                                  ..................................................................... 

Dňa: ..............................                                                                   čitateľný vlastnoručný podpis opatrovanej osoby 

 

 

 Ţ I A D O S Ť 
o zabezpečenie poskytovania  

odľahčovacej sluţby 

 
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 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 
odtlačok  pečiatky podateľne obce Veľká Lomnica 

               Meno                                      Priezvisko                                        Rodné priezvisko                      Titul    

 

 

   

     Deň, mesiac a rok narodenia                            Miesto narodenia                                    Rodinný stav  

 

 

  

                     Národnosť                                   Štátne občianstvo                                      Tel. kontakt / e-mail 

 

 

  

 

Adresa trvalého pobytu  

ulica a číslo, obec (mesto), PSČ  

 

 

Korešpondenčná adresa (vyplniť v prípade, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu)  

ulica a číslo, obec (mesto), PSČ  

 

 

  
 



3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov ţiadateľa: 
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasujem, 

že súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších osobných údajov 

nevyhnutných pre účel zabezpečenia odľahčovacej služby zo strany obce Veľká Lomnica. Zároveň vyhlasujem, že 

súhlasím s ich poskytovaním inej osobe (poskytovateľom sociálnych služieb) výhradne na účel súvisiaci 

s poskytovaním súčinnosti a spolupráce týkajúcej sa zabezpečenia odľahčovacej služby. Súhlas  na spracúvanie 

osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú. Ako dotknutá osoba potvrdzujem, že osobné údaje som poskytol/la 

dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a súhlasím s ich využitím k vymedzenému účelu. 

 

 

V...........................................                                                                  ..................................................................... 

                                                                                                                   čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa 

Dňa: ................................                                                                                         

4. čestné vyhlásenie ţiadateľa o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v ţiadosti:  
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á  právnych následkov uvedenia 

nepravdivých údajov.  

 
V...........................................                                                                  ..................................................................... 

                                                                                                                   čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa 

Dňa: ................................                                                                                         

5. zoznam neoddeliteľných súčastí ţiadosti:  
 

  posudok vydaný príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny 

 

  iné....................................................................................... 

 

 


