Odbor sociálnych vecí
Starohájska 10 | P.O.BOX 128 | 917 01 Trnava | Slovenská republika

ŽIADOSŤ
o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb
1/ Meno, priezvisko fyzickej osoby:

FO

IČO:
2/ Trvalý pobyt (prechodný pobyt), dátum narodenia:

e-mail:

www.

tel. kontakt:
3/ Meno, priezvisko zodpovedného zástupcu:
4/ Trvalý pobyt (prechodný pobyt), dátum narodenia:
e-mail:

www.

tel. kontakt:
5/ Údaje potrebné (podľa osobitného predpisu) na vyžiadanie výpisu z registra
trestov
a) osoby, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzickej osoby, ktorá je
štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra,
b) fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu
právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada
o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby
1. ak ide o fyzickú osobu:
- meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko,
ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku
osoby, ktorej sa žiadosť týka

Telefón
033/55 59 111

-

dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresa
trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

-

štátne občianstvo

-

pohlavie

-

meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Fax
033/55 59 115

- číslo OP:

Email
podatelna@trnava-vuc.sk

IČO
37836901

Internet
www.trnava-vuc.sk

6/ Druh sociálnej služby:

7/ Cieľová skupina, ktorej sa má poskytovať sociálna služba:

8/ Miesto poskytovania sociálnej služby:
9/ Počet miest (kapacita), ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení:
10/ Predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby:
11/ Forma sociálnej služby:*
a) ambulantná forma b) terénna forma c) pobytová forma – týždenná
celoročná
na určitý čas
d) iná forma
12/Rozsah poskytovania sociálnej služby:*
a) neurčitý čas

b) určitý čas

13/ Čas trvania poskytovania sociálnej služby:*
a) neurčitý čas

b) určitý čas

..............................................
dátum, miesto

...............................................
podpis

*označiť správu odpoveď
Spracovanie osobných údajov žiadateľa
Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37 836 901, spracúva poskytnuté osobné údaje
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, resp. zákona
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č. 18/2018 Z. z. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon
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
a zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom v archívoch a registratúrach
a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované.
Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom,
má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak je spracúvanie osobných
údajov nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo
iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, ako aj právo
podať sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť
písomne doručením žiadosti na adresu: Trnavský samosprávny kraj, P.O. BOX 128,
Starohájska 10, 917 01 Trnava osobne do podateľne alebo elektronicky na e-mail
zodpovedna.osoba@trnava-vuc.sk. Pre bližšie oboznámenie sa s Vašimi právami
a našimi povinnosťami nájdete informácie na stránkach VÚC Trnava
https://www.trnava-vuc.sk v časti Ochrana osobných údajov.
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Prílohy
k žiadosti o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle § 63
a § 64 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
1/ kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace); podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj zodpovedný
zástupca poskytovateľa sociálnej služby.
1. osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho
priestoru alebo fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo
iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území
Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,
2. fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada
o zápis do registra, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej
republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt
na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,
3. fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby
alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je
zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie
je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho
priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných
predpisov,
2/ kópia dokladu o odbornej spôsobilosti
1. fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzickej osoby, ktorá je
štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, alebo
2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej
osoby alebo na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do
registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby,
3/ kópiu dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva
záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3 a opis
práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie,
4/ údaje o priestorových podmienkach sa preukazujú kópiou nájomnej zmluvy
alebo zmluvy o výpožičke, ktorých predmetom je nájom alebo výpožička
priestorov, v ktorých sa bude sociálna služba poskytovať, ak osoba, ktorá žiada
o zápis do registra, nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje podľa
osobitného predpisu potrebné na vydanie výpisu z listu vlastníctva
k priestorom, v ktorých sa bude sociálna služba poskytovať, ak osoba, ktorá žiada
o zápis do registra, je vlastníkom týchto priestorov; ak sa sociálna služba bude
poskytovať v zariadení, údaje o priestorových podmienkach sa preukazujú aj
kópiou právoplatného kolaudačného rozhodnutia zodpovedajúceho účelu
druhu sociálnej služby. Nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke musí byť
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uzatvorená najmenej na čas poskytovania sociálnej služby alebo pri poskytovaní
celoročnej pobytovej sociálnej služby najmenej na tri roky. Ak sa sociálna služba
má poskytovať v zariadení, vyšší územný celok vykoná ohliadku miesta
poskytovania sociálnej služby, z ktorej vypracuje zápisnicu,
5/ údaje o personálnych podmienkach – organizačná štruktúra žiadateľa o zápis
do registra, v ktorej je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikačné
predpoklady podľa § 84 a ich počet osobitne na každý druh sociálnej služby,
6/ doklad o materiálnych podmienkach – vybavenie zariadenia (súpis inventára),
7/ údaje o hygienických podmienkach sa preukazujú kópiou právoplatného
rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného
zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky alebo o zmene v ich
prevádzkovaní a o schválení prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny príslušným
orgánom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu,
8/ štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony
štatutárneho orgánu právnickej osoby,
9/ kópia dokladu, ktorý preukazuje, že osoba nemá daňové nedoplatky u miestne
príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne
poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na
penále na verejné zdravotné poistenie nie staršieho ako tri mesiace, a to zo
všetkých troch zdravotných poisťovní,
10/ cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu
a podmienky platenia za sociálnu službu,
11/ údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných
nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má
poskytovať, kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov
o vlastných zdrojoch financovania sociálnej služby a predpokladané zdroje
financovania sociálnej služby,
12/ opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej
činnosti alebo ďalšej činnosti.

Pozn.:
Údaje a doklady sa predkladajú v štátnom jazyku.
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