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Ako sa stať obyvateľom  
Rezidencie Nestor
1. krok:  Sociálna služba v zariadení Rezidencia Nestor sa poskytuje na základe posudku alebo ako samoplatca bez posudku a prá-
voplatného rozhodnutia vydaného:

  miestnym úradom (MÚ) v mieste trvalého bydliska žiadateľa – v prípade, že občan má záujem o poskytovanie sociálnej služby  
v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadení pre seniorov alebo v dennom stacionári

  samosprávnym krajom – v prípade, že občan má záujem o poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení – žiadosť  
o vydanie posudku

  k žiadosti o vydanie posudku je potrebné priložiť vyplnené tlačivo Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa k posúdeniu na 
sociálnu službu (pre MÚ) – tlačivo alebo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu nájdete na našej web 
stránke

Na základe predloženej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, príslušný orgán vykoná posudkovú činnosť (sociálnu 
a lekársku) a vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorého určí stupeň odkázanosti žiadateľa na sociálnu 
službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu musí byť podpísa-
ná žiadateľom o posudok. Ak žiadateľ nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti 
na sociálnu službu, podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej 
služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo 
uzatvoriť zmluvu aj iná fyzická osoba.
V prípade, že klient pri nástupe do zariadenia Rezidencia Nestor nemá vydaný posudok, začne  sa posudok žiadať ihneď po nástupe 
klienta do zariadenia. Pri vybavovaní posudku je možné využiť pomoc sociálnych pracovníkov Rezidencie Nestor.

2. krok:  Sociálna služba v Rezidencii Nestor sa poskytuje na základe písomnej žiadosti občana. Žiadosť o poskytovanie sociálnej 
služby v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, v špecializovanom zariadení sa podáva priamo 
v Rezidencii Nestor, adresa Zázrivá Stred č. 449, 027 05 Zázrivá. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa podáva 
na príslušnom tlačive, ktoré žiadateľ obdrží priamo v Rezidencii Nestor, príp. je možné ho stiahnuť z našich Žiadostí na webe.

K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je povinný občan priložiť aj nasledujúce doklady:
  posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (právoplatnosť musí byť na rozhodnutí vyznačená úradom, 

ktorý rozhodnutie vydal)
  čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch (podpis musí byť overený notárom)
  potvrdenie o výplate dôchodkových dávok za aktuálny rok (rozhodnutie o výške dôchodku)
  potvrdenie o výške dôchodkových dávok za predchádzajúci rok (dostanete v Sociálnej poisťovni) - rozpísaný jednotlivo za každý 

mesiac
  iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy

V prípade nedoloženia vyhlásenia o majetkových pomeroch  a výške dôchodkových dávok  je nutné, aby žiadateľ podpísal prehlásenie, 
že jeho príjem a majetok postačuje na platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu a na pokrytie potrieb žiadateľa nad rámec posky-
tovanej sociálnej služby a preto si neuplatňuje ochranu príjmu podľa § 73 zákona č. 448/2008 Z.Z. po zaplatení úhrady za poskytnutú 
sociálnu službu, tlačivo vyhlásenia žiadateľ obdrží priamo v Rezidencii Nestor.

3. krok:  Pri príjme do pobytového zariadenia Rezidencia Nestor (zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, zariadenie 
opatrovateľskej služby) je potrebné si priniesť:

  občiansky preukaz
  preukaz poistenca
  poslednú prepúšťaciu správu z nemocnice, ak občan v posledných 6 mesiacoch nebol hospitalizovaný, treba priniesť rozpis dávko-

vania liekov od obvodného lekára
  preukaz ZŤP
  diabetickú knižku
  lieky na 7 dní
  zdravotné a ortopedické pomôcky (barly, vozík, protéza, plienky, okuliare na čítanie a podobne)
  osobné ošatenie, hygienické potreby

Pri príjme do denného stacionára je potrebné priniesť:
  kópiu občianskeho preukazu
  kópiu preukazu poistenca
  rozpis dávkovania liekov od obvodného lekára
  lieky na daný deň a náhradné osobné ošatenie, hygienické potreby


