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Z o z n a m dokladov 

 na predloženie zariadeniu sociálnych služieb 

 pre poskytovanie podpornej odľahčovacej služby v CSS Brezovec  

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie 

vykonávať. 

Je nutné predložiť: 

1) posudok z ÚPSVaR o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,   

2) podmienka odkázanosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa 

na účely poskytnutia tejto sociálnej služby považuje za splnenú na základe posudku vydaného 

príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 

3) potvrdenie o príjme (dôchodku) za predchádzajúci  kalendárny mesiac  v čase podania žiadosti 

od opatrovanej osoby +  potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb 

(manžel/manželka, deti), 

4) vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (opatrovanej osoby)  v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z  

v znení neskorších právnych predpisov  s podpisom overeným matrikou, 

5) potvrdenie o trvaní nároku z UPSVaR o priznaní peňažného príspevku za opatrovanie, 

6) doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad o ustanovení 

opatrovníka, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony, 

7) biografický dotazník, 

8) súhlas so zaradením do registra žiadostí o poskytovaní sociálnej služby, 

9) prehlásenie pohľadávka, 

10) čestné prehlásenie, 

11) doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony (rozhodnutie súdu), 

12) doklad  - listina  o ustanovení opatrovníka,  ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne 

úkony, resp. má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, 

13) tlačivo od ošetrujúceho lekára. 

 

Vybavuje : sociálny úsek 

Kontakt: 043/588 48 81, kl.103, 0948 834 960 

ivana.ranostajova@vuczilina.sk           iveta.rusnakova@vuczilina.sk 

Všetky potrebné informácie a dokumenty na stiahnutie nájdete na webstránke zariadenia cssbrezovec.sk 
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