
        Postup podania žiadosti  
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  

Zariadenie pre seniorov (ZpS) 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba 

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc  inej 
fyzickej osoby  a jej stupeň  odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 
alebo 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby 
v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov, v zmysle zákona 
č.448/2008 o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov 

Aby bolo možné poskytovať sociálne služby v Centre sociálnych služieb Brezovec je 
potrebné, aby občan požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mesto/obec. 

     
• Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, je možné, si stiahnuť na 

stránke mesta alebo obce. 
• Lekársky nález, je možné si stiahnuť na stránke mesta alebo obce 

Mesto/obec v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, na 
základe sociálneho a lekárskeho posudku vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu  spolu s 
posudkom o odkázanosti na sociálnu službu s vyznačenou právoplatnosťou. 

Lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je 
maximálne 60 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu  príslušného mesta/obce. 

Na základe vydaného právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a posudku 
o odkázanosti na sociálnu službu, žiadateľ vyplní tlačivo: 

• Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby TU 

• Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia za sociálnu službu TU 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s vydaným právoplatným 
rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu, posudkom o odkázanosti na sociálnu 
službu s overeným vyhlásením o majetku FO na účely platenia za sociálnu službu a 
doručí občan do nášho zariadenia osobne, prípadne prostredníctvom pošty. 

Uvedené doklady v deň doručenia do zariadenia, budú riadne zaevidované v príslušnom 
informačnom systéme. Následne je žiadateľ zaradený do poradovníka čakateľov na 
sociálnu službu, ktorý je zverejnený na webovej stránke zariadenia a je pravidelne 
aktualizovaný. 

https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%2520Urad%2520BBSK/Odd_socialnych%2520sluzieb/WEB/%25C5%25BDiados%25C5%25A5%2520o%2520pos%25C3%25BAdenie%2520odk%25C3%25A1zanosti%2520na%2520soci%25C3%25A1lnu%2520slu%25C5%25BEbu.pdf
https://www.bbsk.sk/Portals/0/BB/TLACIVA/Socialne%2520sluzby/Lekarsky%2520nalez%2520-%2520posudenie%2520odkazanosti%2520na%2520soc%2520sluzbu.pdf
https://www.bbsk.sk/Portals/0/BB/TLACIVA/Socialne%2520sluzby/Lekarsky%2520nalez%2520-%2520posudenie%2520odkazanosti%2520na%2520soc%2520sluzbu.pdf
https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%2520Urad%2520BBSK/Odd_socialnych%2520sluzieb/WEB/%25C5%25BDiados%25C5%25A5%2520o%2520zabezpe%25C4%258Denie%2520poskytovania%2520soci%25C3%25A1lnej%2520slu%25C5%25BEby.pdf
https://www.bbsk.sk/Portals/0/BB/TLACIVA/Socialne%2520sluzby/Vyhlasenie%2520o%2520majetku%2520FO%2520na%2520ucely%2520platenia%2520za%2520soc%2520sluzbu.pdf
https://www.bbsk.sk/Portals/0/BB/TLACIVA/Socialne%2520sluzby/Vyhlasenie%2520o%2520majetku%2520FO%2520na%2520ucely%2520platenia%2520za%2520soc%2520sluzbu.pdf


V prípade, že zariadenie disponuje vhodným voľným miestom pre žiadateľa o uvedenom  
mieste bude včas informovaný a pozvaný na osobné stretnutie do zariadenia.  


