
Postup pri umiestnení žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby 

v Domove Márie 

(Špecializované zariadenie, Zariadenie podporovaného bývania, Domov sociálnych služieb) 

 

1.Krok:      Žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu  (prílohy – nižšie) 

                   → Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, prepúšťacia spáva 

                   → Právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony – ak bolo vydané 

                  → Posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou     

                       alebo iným vyšším územným celkom – ak bol vydaný 

                  → Posudok vydaný Úradom práce a sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie             

                      sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia – ak bolo vydané 

( Vyplnenú  Žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu spolu s vyššie uvedenými prílohami 

zaslať na Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho 

kraja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, prípadne osobne doručiť do podateľne Úradu BBSK.) 

 

2. Krok:  Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho    

               kraja: Posudok o odkázanosti na sociálnu službu  a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu  

                  službu. 

                 Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (prílohy – nižšie) 

                 →  Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 

                 →  Posudok o odkázanosti na sociálnu službu 

(Vyplnenú  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s vyššie uvedenými prílohami 

zaslať na Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho 

kraja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, prípadne osobne doručiť do podateľne Úradu BBSK.) 

 

 

3. Krok:  Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK na základe prijatej Žiadosti  

                 o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zaradí občana do poradovníka čakateľov      

                (zverejnený na webovej stránke úradu Banskobystrického samosprávneho kraja).  

 

Pri uvoľnení vhodného miesta pre občana v v časovej postupnosti v akej bol občan do poradovníka 

zaradený, Domov Márie predvolá občana na Uzatvorenie zmluvy a Nástup do zariadenia sociálnych 

služieb. 



Zoznam príloh potrebných pri umiestnení v Domove Márie 

→ Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac 

→ Doklady o majetkových pomeroch (Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenie úhrady) 

→ Potvrdenie o bezinfekčnosti ( vydá obvodný lekár občana) 

→ Iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy (napr. právoplatné rozhodnutie súdu 

o zbavení spôsobilosti na právne úkony a pod. 

 

Postup pri umiestnení žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby 

v Domove Márie 

(Zariadenie pre seniorov) 

 

1.Krok:      Žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu  (prílohy – nižšie) 

                   → Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, prepúšťacia spáva 

                   → Právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony – ak bolo vydané 

                  → Posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou     

                       alebo iným vyšším územným celkom – ak bol vydaný 

                  → Posudok vydaný Úradom práce a sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie             

                      sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia – ak bolo vydané 

( Vyplnenú  Žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu spolu s vyššie uvedenými prílohami 

zaslať prípadne osobne doručiť na mestský alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska) 

 

2.Krok:  Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Mesto alebo obec  Posudok o odkázanosti    

                  na  sociálnu službu  a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu  službu. 

              Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (prílohy – nižšie) 

                 →  Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 

                 →  Posudok o odkázanosti na sociálnu službu 

(Vyplnenú  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s vyššie uvedenými prílohami 

zaslať na Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho 

kraja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, prípadne osobne doručiť do podateľne Úradu BBSK.) 

 



3. krok:  Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK na základe prijatej Žiadosti  

                o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zaradí občana do poradovníka čakateľov   

                (zverejnený na webovej stránke úradu BBSK).  

 

Pri uvoľnení vhodného miesta pre občana v v časovej postupnosti v akej bol občan do poradovníka 

zaradený, Domov Márie predvolá občana na uzatvorenie zmluvy a nástup do zariadenia sociálnych 

služieb. 

 

Zoznam príloh potrebných pri umiestnení v Domove Márie 

→ Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac 

→ Doklady o majetkových pomeroch (Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenie úhrady) 

→ Potvrdenie o bezinfekčnosti ( vydá obvodný lekár občana) 

→ Iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy (napr. právoplatné rozhodnutie súdu 

o zbavení spôsobilosti na právne úkony a pod.) 

 

 

 

 

 

 


