
Strana 1/2 

 

MESTO PREŠOV          

Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
          

        Mestský úrad v Prešove 

                                                                                                               odbor sociálnych služieb   

                                                                                                               oddelenie starostlivosti      

                                                                                                               o zdravotne postihnutých  

                                                                                                               a seniorov 

                                                                                                               Jarková 26 

                                                                                                               080 01 Prešov 

 

 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni  

a poskytnutie príspevku mesta na stravný lístok 

 

 
I. Údaje o žiadateľovi  

Meno, priezvisko: 

 

Rodné priezvisko: 

Dátum narodenia: 

 

Miesto narodenia: Rodinný stav: 

Štátne občianstvo: 

 

E-mail: Č. tel.: 

Adresa trvalého pobytu:  

 

Aktuálna adresa: 

 

Aktuálna adresa pobytu, kontaktná adresa /uvedie sa adresa, resp. zariadenie, kde sa žiadateľ v čase  

podania žiadosti nachádza, a kde je možné vykonať sociálne šetrenie/. 

 

II. Forma stravovania                                             

(vyznačiť druh služby)    

 Sociálna služba v jedálni     

 Donáška  stravy do domácnosti 

   

III. Príjmové pomery žiadateľa 

Druh  dôchodku: 

 

Výška dôchodku: 

Sociálne dávky/druh/: 

 

Výška dávky: 

Iný príjem: 

 

 

IV.  Príspevok mesta na stravný lístok 

 áno  

 nie 

 

 

V. Zákonný zástupca žiadateľa, ak nie je žiadateľ spôsobilý na právne úkony 

Meno, priezvisko: E-mail: 

Adresa trvalého pobytu:  Č .tel.: 
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VI. Kontaktná osoba           

Meno, priezvisko: E-mail: 

Adresa trvalého pobytu:  Č. tel.: 

 

VII. Rodinní príslušníci žiadateľa 

a/ Osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti: 

Meno, priezvisko: Príbuzenský pomer: Č. tel.:  

   

   

   

   

   

    

 b/ Osoby žijúce mimo spoločnej domácnosti: 

Meno, priezvisko: Príbuzenský pomer: Č. tel.: 

   

   

   

               

VIII. Vyhlásenie a súhlas na spracúvanie osobných údajov žiadateľa:  

 

Žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni a poskytnutie príspevku mesta na 

stravný lístok
*
  vyhlasujem na svoju česť, v súlade so zákonom o správnom konaní  č. 71/1967 Zb. 

v platnom znení, že ja ani osoby so mnou spoločne posudzované nemajú iný príjem, ako príjmy, 

ktoré som dokladoval k tejto žiadosti a zároveň vyhlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a som si 

vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov čestného vyhlásenia.  

 

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov  poskytnutých mestu Prešov 

v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti za účelom vybavenia 

žiadosti a s tým súvisiacich všetkých úkonov s procesom zabezpečenia poskytovania sociálnej 

služby v jedálni a poskytnutie príspevku mesta na stravný lístok
*
  na obdobie platnosti tohto súhlasu 

10 rokov.  

 

 

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

                                                                                                 podpis žiadateľa/zákonného zástupcu  

 

 

                                                                                                                                                                
*
nehodiace sa prečiarknite 

Povinnosťou žiadateľa o poskytnutie príspevku mesta na stravný lístok je mať uhradené 

miestne poplatky (za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, daň z nehnuteľnosti a daň za 

psa). 

 

 

 

K žiadosti je potrebné doložiť: 

- doklad o výške príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb 

- doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním za posledné 3 mesiace (iba pri poskytnutí 

príspevku mesta na stravný lístok ) 

 


