
 

PRIHLÁŠKA 

za člena komisie pri mestskom zastupiteľstve v Nitre 

 

Meno, priezvisko, titul:  

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

Dátum narodenia:   

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

Ulica, mesto:   

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

telefonický kontakt:   

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

e-mail:     

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

 

Mám záujem byť stálym členom  (pre platné prihlásenie vyberám len jednu komisiu): 

❏ Komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť 

❏ Komisie pre dopravu 

❏ Komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti 

❏ Komisie pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú 

činnosť 

❏ Komisie pre sociálne veci a bytové otázky 

❏ Komisie pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy 

❏ Komisie pre kultúru a kreatívny priemysel 

❏ Komisie pre mládež, školstvo a vzdelávanie 

❏ Komisie pre šport 

 

K prihláške prikladám: 

1.  profesijný životopis 

2.  motivačný  list 

 



❏ Súhlas so spracovaním osobných údajov a s podmienkami výkonu funkcie člena komisie  

 

Ja, dolupodpísaný/á  ............................................................................ (titul, meno 

a priezvisko) týmto udeľujem prevádzkovateľovi: Mestu Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra, 

IČO: 00 308 307, súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov podľa čl. 7 

Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 14 zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, pričom moje údaje budú použité v súvislosti s uchádzaním sa o členstvo 

v komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre, bez ich ďalšieho šírenia.  

Tento súhlas udeľujem na dobu trvania účelu spracúvania mojich osobných údajov.  

V súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. beriem na vedomie, že príjemcami osobných 

údajov budú poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre a príslušní zamestnanci Mesta Nitry, 

údaje nebudú prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a  

prevádzkovateľ bude údaje uchovávať po dobu trvania účelu ich spracovávania a následne 

zabezpečí ich likvidáciu, ak osobitný predpis nevyžaduje inak.  

Potvrdzujem, že prevádzkovateľ ma informoval o kontaktných údajoch zodpovednej osoby a 

právach dotknutej osoby v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.  prostredníctvom 

informácií zverejnených na webovom sídle mesta Nitry: https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/ 

ochrana-osobnych-udajov-10442 

 

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. 

 

Zároveň potvrdzujem, že som si vedomý/á podmienok výkonu funkcie člena komisie.  
 

 

❏ Čestné prehlásenie o bezúhonnosti  

 

 

Ja, dolupodpísaný/á .................................................................... (titul, meno a priezvisko) 

čestne prehlasujem, že som spôsobilý/á na právne úkony v plnom rozsahu, a že som nebol/a 

právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin, čo môžem kedykoľvek na vyzvanie preukázať 

výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace. 

 

       

---------------------------------------- 

                     dátum a podpis uchádzača 

 

https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/

