
Mestský úrad v Žiline – odbor sociálny a bytový 
Nám. obetí komunizmu č. 1 

011 31  Žilina 

_______________________________________________________                                      

 

Žiadosť 

o poskytnutie stravovania 

v jedálni 
 

  Žiadateľ : 

meno a priezvisko: ..................................................................................................................   

trvalý pobyt: ............................................................................................................................ 

rodinný stav: ..................................................... dátum narodenia:  ....................................... 

zamestnanie ............................................................................................................................. 

 

Poberateľ dôchodku  
1)

 : 

a) starobného vo výške............................................................€ 

b) invalidného vo výške ..........................................................€ 

c) c)   iného vo výške....................................................................€ 

Príjem spolu.........................................................................€ 

 

 
   

  V Žiline, dňa ..................................                                       ..................................................... 

                                                                                                              podpis žiadateľa 

  

 

 Vyjadrenie MsÚ Žilina : 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

1) Žiadateľ je povinný predložiť aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne 

2) Čestné prehlásenie 

3) Potvrdenie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny  



 Čestné prehlásenie 

v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. 

 

podpísaný (á) ...................................................................................................................... 

dátum a miesto nar. ................................................................ stav ..................................... 

bytom Žilina, ul. ..................................................................................................................  

číslo občianskeho preukazu ................................................................................................. 

 

 

Prehlasujem 

 

na svoju česť, že : 

 

1. všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a prehlasujem, že som si vedomý(á) právnych 

následkov z uvedenia nepravdivých údajov, 

2. nie som poberateľom iných príjmov ako sú uvedené v žiadosti, 

3. nebola mi povolená podnikateľská činnosť a ani iná zárobková činnosť, 

4. voči mestu nemám žiadne finančné záväzky. 

 

Zaväzujem sa dodržiavať prevádzkové pokyny zariadenia jedálne, v ktorej sa budem 

stravovať. 

 

 

 

 

 

                              

   

    ............................................ 

                     podpis prehlasujúceho 

 

 

 

 

Správnosť podpisu overuje                                                        .......................................  

v Žiline dňa .....................                                                               podpis overujúceho 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potvrdenie  úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
 

Úrad  práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline, oddelenie peňažných príspevkov na 

kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP potvrdzuje, že: 

 

Pánovi/pani: _______________________________ nar. ___________________________ 

Bytom:    _______________________________ 

 

Sa poskytuje / neposkytuje peňažný príspevok na opatrovanie. 

Je / nie je poberateľom peňažného príspevku na osobnú asistenciu. 
 

 

V Žiline dňa:                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                                 odtlačok úradnej pečiatky a podpis 

 

Poučenie: 
K žiadosti, za predpokladu, že Vám boli vydané, priložte nasledovné posudky: 

a) komplexný posudok úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie 

sociálnych dôsledkov ťažkého  zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z.z, 

o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorého obsahom je aj posúdenie stupňa odkázanosti 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

b) posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou (mestom), 

     

                                    

 


