Pred nástupom do zariadenia je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:
1. Kópiu Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov;
/o posúdenie odkázanosti a vydanie rozhodnutia je potrebné požiadať na mieste príslušnom obecnom
alebo mestskom úrade podľa trvalého pobytu žiadateľa – v rozhodnutí musí byť uvedené Zariadenie
pre seniorov, nie Domov sociálnych služieb /
2. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby;
3. Vyplnené Prílohy č. 1 – 2 k Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
/prílohy č.1 a 2 je potrebné aj úradne overiť u notára alebo na matrike/
Príloha č. 1 /predloží žiadateľ za seba + jednotlivo za všetky osoby, ktoré majú voči nemu
vyživovaciu povinnosť – manžel/ka/, deti/
Príloha č.2 /vyplní a overí ju osoba, ktorá sa k uvedeným úkonom zaviaže/
4. Negatívny výsledok RTG pľúc /nie starší ako 6 mesiacov/;
5. 3x negatívny výsledok TR /výter z rekta/-nie starší ako 3 mesiace;
6. Potvrdenie o bezinfekčnosti /vystaví obvodný lekár žiadateľa/;
7. Kópiu Rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške dôchodku /aktuálne/;
8. Spísaný zoznam osobných vecí /všetky veci zo zoznamu musia byť riadne viditeľne a čitateľne
označené – za najvhodnejší spôsob považujeme natlačené menovky našité na oblečení – kontakt
tlačiarne je uvedený na zozname osobných vecí/
9. Splnomocnenie – predloží sa v prípade, že žiadateľ o poskytovanie soc. služby je ťažko mobilný, má
problémy s motorikou, zle sa mu píše.... vtedy je možné požiadať o úradné overenie Splnomocnenia
a ostatné úkony spojené s vybavovaním žiadosti už bude vykonávať splnomocnená osoba

Pri nástupe do zariadenia sa preukážete predložením nasledovných dokladov:
1. Občiansky preukaz;
2. Preukaz poistenca;
3. Zdravotný záznam /iba v prípade, ak nie je uložený u obvodného lekára/;
Aspoň jeden deň pred nástupom do zariadenia si doneste čisté a označené veci podľa priloženého
orientačného zoznamu. Dopravu do zariadenia si klient zabezpečí na vlastné náklady.
V prípade akýchkoľvek nejasností volajte 0948 062 637 – Mgr. Kmeťová alebo
jaroslava.kmetova@bytca.sk

