
Žiadosť o poskytnutie prechodného ubytovania 

Žiadateľ 

Priezvisko, meno, titul:  ........................................................................................................  Dátum narodenia:  ..........................  

Trvalé bydlisko:  ..................................................................................................................  Číslo OP: ...................................  

Telefón:  ..................................................................................  E-mail:  .......................................................................................  

IBAN:  ..........................................................................................................................................................................................  

Zamestnávateľ 

(zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja) 

Názov:  ..........................................................................................................................................................................................  

Adresa:  ..........................................................................................................................................................................................  

Telefón:  ..................................................................................  E-mail:  .......................................................................................  

Žiadam o poskytnutie prechodného ubytovania v ubytovni DSS a ZPS Rača na dobu od: ....................  do:  .........................  

Čestne vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že:  

- nemám / mám1) trvalý pobyt v Bratislave  

- nemám / mám1) vo vlastníctve byt alebo rodinný dom v Bratislave 

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

  

 
  
 .................................................................
 podpis žiadateľa 

Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi 

(ak je žiadateľ v predzmluvnom vzťahu, uviesť dátum vzniku pracovného pomeru, prípadne iné významné skutočnosti): 

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

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

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

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

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

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

 
Titul, meno, priezvisko, funkcia zamestnanca vystavujúceho potvrdenie: 

 .......................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 .................................................................  
 pečiatka a podpis 

 

1) Nehodiace sa prečiarknite 



Vypĺňa ubytovateľ: 

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zamestnanec zodpovedný  
za rozpočet: 

vo finančnej operácií alebo jej časti je – nie je* možné pokračovať 
poskytnuté plnenie je – nie je* potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 
Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Vlasák Dátum:   Podpis:   

Zamestnanec zodpovedný  
za ľudské zdroje: 

vo finančnej operácií alebo jej časti je – nie je* možné pokračovať 
poskytnuté plnenie je – nie je* potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 
Meno a priezvisko: PhDr. Gabriela Garajová Dátum:   Podpis:   

Zamestnanec zodpovedný  
za agendu dočasného ubytovania 
zamestnancov: 

vo finančnej operácií alebo jej časti je – nie je* možné pokračovať 
poskytnuté plnenie je – nie je* potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 
Meno a priezvisko: Mgr. Alena Pethöová Dátum:   Podpis:   

Štatutárny orgán verejnej správy: 

finančnú operáciu alebo jej časti je – nie je* možné vykonať 
poskytnuté plnenie je – nie je* potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala 
Meno a priezvisko: Mgr. Ján Kmeť, PhD. Dátum:   Podpis:   

* nehodiace sa škrtnite 

Štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec a zamestnanec poverený výkonom základnej finančnej kontroly overuje podľa 
povahy každej finančnej operácie alebo jej časti v rozsahu svojej zodpovednosti za danú oblasť, jej súlad s: 
a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, 
b) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej 

republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, 
c) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy, 
d) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov, 
e) vnútornými predpismi alebo 
f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až e). 
 

 


