MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR SOCIÁLNY, ODD. SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

POSTUP PRI ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANIA ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím, a ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie poskytovaný príslušným
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Jej cieľom je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutý
odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni
odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku.
Mesto Liptovský Mikuláš v rámci poskytnutia alebo zabezpečenia odľahčovacej služby vo svojej pôsobnosti
poskytne alebo zabezpečí pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím domácu opatrovateľskú
službu.
Žiadateľ:
Žiadateľom je fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým
pobytom na území mesta Liptovský Mikuláš a poberá peňažný príspevok na opatrovanie priznaný
príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby:
Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ktoré je
dostupné na oddelení sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš alebo na webovej stránke mesta:
• https://www.mikulas.sk/obcan/centrum-sluzieb-obcanov-na-msu/co-potrebujete-vybavit
• https://www.mikulas.sk/obcan/centrum-sluzieb-obcanov-na-msu/tlaciva-a-formulare
Prílohy k žiadosti:
• súhlas fyzickej osoby (opatrovanej osoby) na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby,
• kópia posudku vydaného príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
• kópiu právoplatného rozhodnutia vydaného príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie,
• potvrdenie o príjme fyzickej osoby (opatrovanej osoby) za kalendárny mesiac predchádzajúci mesiacu,
v ktorom sa podáva Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – odľahčovacej služby,
• Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (opatrovanej osoby) na účely platenia úhrady za sociálnu službu –
overené na matrike, resp. u notára,
Podanie žiadosti:
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na Vami vybranú odľahčovaciu službu, spolu so
všetkými prílohami, je možné doručiť do podateľne mestského úradu v Liptovskom Mikuláši osobne alebo
poštou.
V prípade, že potrebujete pomoc s vyplnením žiadosti, tak sa môžete obrátiť na referentov oddelenia
sociálnych služieb (č. dverí 25, 26).
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Lehota na vybavenie:
Do 30 dní od dátumu podania žiadosti.
Úhrada za poskytovanú službu:
Spôsob a výška úhrady za poskytovanie odľahčovacej služby sa určí podľa druhu poskytovanej sociálnej
služby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia,
úhrad za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších
predpisov.
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