
M I ES T NY  ÚR A D M E S TS K EJ  Č AS TI  
                B R AT I S L AV A - K A R LO V A V E S  
                 Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4 

 

 

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

 

Vec: 

 

ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE DONÁŠKY OBEDOV  

 
Forma sociálnej služby: terénna sociálna služba 

Druh sociálnej služby: PODPORNÁ SLUŽBA 

 

Meno, priezvisko: ...................................................................................................................................... 

Deň, mesiac, rok narodenia: ...................................................................................................................... 

Trvalý pobyt: .................................................................................................. poschodie:......................... 

Tel.: ....................................... mobil:......................................mail:........................................................... 

Štátna príslušnosť: .......................................... Rodinný stav: ................................................................... 

 

Výška netto príjmu / dôchodku: ................................................. Poberateľ dôchodku:     ÁNO  /   NIE 

Druh dôchodku: ............................................. Od kedy požadujete donášku obedov: .............................. 

 

Žiadosť o opatrovateľskú službu:      ÁNO   /    NIE,   ak áno kedy bola žiadosť podaná: ...................... 

 

Odôvodnenie žiadosti 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách /manželka, dieťa, rodič, iný/ 

 

Meno a priezvisko.................................................................... Dátum narodenia..................................... 

Bydlisko................................................................................... Tel. číslo.................................................. 

Zamestnanie.............................................................................. Príbuzenský vzťah.................................. 

Príjmové pomery posudzovanej osoby v mesiaci podania ....................................................................... 

*príjem, nemocenské dávky, podpora v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, dôchodok, prídavok 

na dieťa a príspevok k prídavku, rodičovský príspevok, zaopatrovací príspevok, výživné, príjmy z 

nájmu a prenájmu (podčiarknuť čo je správne) 

O príjmových pomeroch je potrebné predložiť doklady. 

 



M I ES T NY  ÚR A D M E S TS K EJ  Č AS TI  
                B R AT I S L AV A - K A R LO V A V E S  
                 Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4 

 

Kontaktné osoby žiadateľa: 

 

1. Meno a priezvisko: ....................................................  Adresa TP: .............................................. 

 

Vzťah: ............................... Telefón: ................................ E:mail: ............................................... 

 

2. Meno a priezvisko: ....................................................  Adresa TP: .............................................. 

 

Vzťah: ............................... Telefón: ................................ E:mail: ............................................... 

 

 

Platba za sociálnu službu:   Šek    / Internet banking 

 

(Vyberte spôsob úhrady za sociálnu službu. V prípade platby cez internet banking budú údaje k platbe 

definované v Zmluve o poskytnutí sociálnej služby) 

 

 

 

K žiadosti je potrebné doložiť: 

1. Potvrdenie o príjme, výška dôchodku a typ dôchodku 

2. Vyjadrenie lekára o potrebe donášky obeda - k nahliadnutiu 

3. Vyhlásenie o majetkových pomeroch 

4. Občiansky preukaz na overenie totožnosti 

 

 

Vyhlásenie a súhlas žiadateľa 

 

1. Čestne vyhlasujem že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á/ právnych 

následkov nepravdivých údajov. 

2. Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre rozhodnutie o sociálnej pomoci 

od úradu práce, daňového úradu, poisťovní, štátnych orgánov, iných právnických osôb, ktoré 

vykonávajú sprostredkovanie zamestnania. 

3. Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie v súvislosti 

so spracovaním osobných údajov. 

Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách v 

informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pre účely evidencie 

žiadateľov o zabezpečenie donášky obedov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas 

so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 5 rokov. Som si vedomý/á, že takto 

poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od 

prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných 

údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných 

údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a 

práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v 

zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že 

údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé. 

 

 

 

 

..................................................... 

podpis žiadateľa 

    resp. zákonného zástupcu 


