ŽIADOSŤ O UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ PREPRAVNEJ SLUŽBY

1. Žiadateľ
........................................................................................................................................................................
priezvisko
(u žien aj rodné)
meno
2. Narodený
.........................................................................................................................................................................
deň, mesiac, rok
miesto
3. Bydlisko
Adresa trvalého pobytu:
.........................................................................................................................................................................
obec (mesto)
ulica, číslo
PSČ
Adresa pobytu, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu:
.........................................................................................................................................................................
obec (mesto)
ulica, číslo
telefonický kontakt

4. Štátne občianstvo: ..................................
5. Rodinný stav: .........................................
6. Deň začatia poskytovania prepravnej služby: ............................................
7. Rozsah (čas) poskytovania prepravnej služby: ..........................................
8. Príjmové pomery žiadateľa a spoluposudzovaných osôb ( manžel/manželka, nezaopatrené dieťa
do 25 rokov veku )
Príjem (aký?, výška).......................................................................
iný príjem (aký?, výška)....................................................................
Poznámka:
potvrdenie o príjme žiadateľa a spoluposudzovaných osôb za kalendárny mesiac predchádzajúci
kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať;
ak ide o nepravidelný príjem: priemerný mesačný príjem žiadateľa a spoluposudzovaných osôb za kalendárny
rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať;

9. Žiadateľ býva
vo vlastnom dome - byte (štátnom, družstevnom, rodinnom dome)
...................................................., v podnájme (u príbuzných)..................................................
osamelo, ............................................ počet obytných miestností.............................................

10. Osoby v príbuzenskom vzťahu so žiadateľom: (manžel/manželka, rodičia, deti, vnuci, zať, nevesta)
Meno a priezvisko

Príbuzenský pomer /telefónny kontakt

Rok narodenia

11. Zákonný zástupca žiadateľa, ak nie je žiadateľ spôsobilý na právne úkony:
Meno a priezvisko ...........................................................................................................................
Adresa (ulica, číslo domu, PSČ, obec) ........................................................................................................
Telefonický kontakt ......................................................e-mail ......................................................
Dňa ....................................
.........................................................................
čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa (zákonného zástupcu)
12. Poučenie dotknutej osoby so spracovaním údajov:
Mesto Poprad spracúva osobné údaje uvedené v tejto žiadosti podľa § 94a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Spracovanie osobných údajov poskytovateľom sociálnej služby je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(GDPR) a je v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Dňa ..................................

čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa (zákonného zástupcu ) .......................................

13. Čestné vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v žiadosti:
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov
v prípade uvedenia nepravdivých údajov.
V Poprade dňa .................................

...................................................................
čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa (zákonného zástupcu)

14. Zoznam príloh
posudok UPSVR o odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo potvrdenie
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;
potvrdenie o príjme žiadateľa a spoluposudzovaných osôb za kalendárny mesiac predchádzajúci
kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať;
ak ide o nepravidelný príjem: priemerný mesačný príjem žiadateľa a spoluposudzovaných osôb za
kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať; - iné doklady,
ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy
V ........................................... dňa ................................
....................................................................
čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa (zákonného zástupcu)
Overil na základe OP ..................................... dňa .....................................
Meno a priezvisko zamestnanca MsÚ Poprad ...............................................................

