
Obec/mesto:  ..................................................................................................................... 
 
 

POTVRDENIE 
 

potvrdzuje, že žiadosť o bezodkladné umiestnenie v zariadení sociálnych služieb    
(druh sociálnej služby – zariadenie pre seniorov) 

 
Občana: 
Meno a priezvisko: ....................................................................................................... 
Dátum narodenia: ....................................................................................................... 
Trvalý pobyt:  ........................................................................................................ 
 
A. je v súlade s § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov.  

 
Označí sa možnosť v súlade s § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, ktorá je dôvodom 
podania žiadosti o bezodkladné umiestnenie: 
 

 Život alebo zdravie občana je vážne ohrozené  
(priloží sa potvrdenie lekára) 
 
Občan nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 
životných potrieb, konkretizujte: 
 

 Bytové podmienky – občan nemá bývanie alebo bývanie nenapĺňa základné funkcie 
bývania (potreby spánku, prípravy potravy, osobnej hygieny) 
 

 Osamelosť – občan je osamelý, nemá príbuzných, alebo v zmysle zákona č. 36/2005 
Z. z. o rodine, nie je zabezpečený čl. 4 (všetci členovia rodiny majú povinnosť si 
vzájomne si pomáhať) a § 66 zákona (deti, ktoré sú schopné sami sa živiť, sú povinné 
zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú) 

 

 Občan skončil pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 5 zákona 
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) a nemá zabezpečené podmienky na bývanie 
v prirodzenom rodinnom prostredí  

Uveďte v ktorom zariadení bol ukončený pobyt: ................................................................. 
 
 

B. Dôvodom žiadosti o prednostné umiestnenie je nedostupnosť sociálnych služieb pre 
seniorov poskytovaných v originálnej kompetencií obce (§ 80 ods. e)   v mieste 
bydliska občana 

 
 
Uveďte úkony, ktoré vykonala obec/mesto na poskytnutie/zabezpečenie sociálnej služby: 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



Občanovi boli zo strany obce/mesta poskytnuté/zabezpečené nasledovné služby: 
 
Opatrovateľská služba   

 áno   

 nie 

 ak nie, uveďte dôvod: ............................................................................................ 
Denný stacionár    

 áno   

 nie 

 ak nie, uveďte dôvod: ............................................................................................. 
Zariadenie opatrovateľskej služby   

 áno   

 nie 

 ak nie, uveďte dôvod: .............................................................................................. 
Zariadenie pre seniorov   

 áno   

 nie 

 ak nie, uveďte dôvod): ............................................................................................ 
 
 
Využil občan možnosť umiestnenia v inom obecnom alebo súkromnom zariadení pre seniorov 

 áno   

 nie 
 
V ..................................... dňa ................................ 
 
 
 
 
       ......................................................... 
                 podpis zástupcu obce 
                     otlačok pečiatky 


