
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov  
na účely poskytnutia jednorazového príspevku pri 
narodení dieťaťa   
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 (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.) ako dotknutá osoba v zmysle § 5 písm. n) 
zákona č. 18/2018 Z. z. a zákonný zástupca:  
  

 

matka: ........................................................, nar.: ......................, rodné číslo: .................................,   

trvale bytom: .....................................................................................................................................,  

kontakt (tel. č. alebo e-mail): .............................................................................................................  

otec: ............................................................, nar.: ..........................., rodné číslo: ...........................,   

trvale bytom: .....................................................................................................................................,  

kontakt (tel. č. alebo e-mail): .............................................................................................................  

maloletého dieťaťa:...................................., nar.: .........................., rodné číslo: .............................,   

miesto nar.: .........................................trvale bytom: ........................................................................,   

  

udeľujem prevádzkovateľovi: Mestu Nitra,  so sídlom Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, IČO: 00 308 
307, súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov ako aj všetkých osobných údajov 
môjho vyššie menovaného maloletého dieťaťa, ktoré sú obsahom tohto súhlasu a jeho príloh a tiež 
osobných údajov, ktoré sú vedené v databázach, registroch a evidenciách Mesta Nitry, a to za 
účelom uskutočnenia úradného postupu v zmysle Smernice Mesta Nitry č. 4/2007 o poskytovaní 
jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov vo veci preverenia splnenia podmienok pre priznanie a vyplatenie 
jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa.   
   
Jednorazový finančný príspevok v prípade splnenia podmienok pre jeho vyplatenie 
požadujem vyplatiť: 

☐ prevodom na bankový účet, IBAN: ............................................................................................... 

SWIFT:  .....................................   

☐ v hotovosti v pokladni MsÚ po predložení finančného poukazu, ktorý požadujem doručiť na   

adresu:  ........................................................................................................................................  



 
Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných 
údajov dotknutej osoby.  
Zároveň som si vedomý, že poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s 
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  
  

V súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. beriem na vedomie, že príjemcami osobných údajov 
bude primátor mesta Nitry a príslušní zamestnanci Mesta Nitry, údaje nebudú prenášané do tretích 
krajín alebo medzinárodných organizácií.   
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.  
  

V .......................... dňa .......................  
  
                                           ________________________                    ______________________  
                                                  podpis matky dieťaťa                                    podpis otca dieťaťa  

 
Príloha:  
- rodný list dieťaťa – fotokópia ( v prípade narodenia dieťaťa mimo územia mesta Nitry na území 
SR )  Čestné vyhlásenie  

  

Ako rodičia / rodič v tomto súhlase uvedeného maloletého dieťaťa čestne vyhlasujeme / 
vyhlasujem, že vyššie menované maloleté dieťa nebolo po pôrode zverené do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola narodená ústavná starostlivosť podľa 
osobitných predpisov.  

 
 
 
 

V .......................... dňa .......................  
  
                                              ______________________                    ______________________  
                                                  podpis matky dieťaťa                                    podpis otca dieťaťa  

  
 

 
 

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


 
 
 
Vyplní referát matričného úradu MsÚ v Nitre v prípade narodenia dieťaťa na území mesta 
Nitry:  
   
  

Potvrdzujeme, že údaje o rodičovstve maloletého dieťaťa uvedené v tomto súhlase sú v súlade s 
údajmi o rodičovstve maloletého zapísanými v knihe narodení vedenej matričným úradom 
Mestom Nitra – referátom matričného úradu MsÚ v Nitre.  
  
  
 V Nitre dňa .................................        Pečiatka a podpis zamestnanca: ....................................... 
  
  
  

 
  
Informácia pre rodičov:  
  
Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 85 €. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa sa 
poskytuje za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností:  
• rodičom dieťaťa  
• matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva  
• osamelým matkám  
• ovdovelým matkám alebo otcom, ktorým sa narodilo dieťa, ktoré sa dožije viac ako 28 dní, má 
trvalý pobyt na území mesta viac ako 28 dní odo dňa narodenia a dieťa po pôrode nebolo zverené 
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná 
starostlivosť podľa osobitných predpisov.  
  
Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre uskutoční postup vo veci poskytnutia jednorazového 
príspevku pri narodení dieťaťa na základe odovzdania tohto úplne vyplneného súhlasu na 
referáte matričného úradu MsÚ v Nitre.  
  
Pri splnení podmienok pre poskytnutie príspevku:  
a) Mesto Nitra poukáže príspevok na určený bankový účet alebo vyplatí peňažný príspevok v 

hotovosti v pokladni MsÚ po predložení finančného poukazu zaslaného na určenú adresu   
b) Mesto Nitra vykoná úkony k započítaniu jednorazového príspevku proti hodnote záväzku v 

príslušnej výške, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom 
vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri 
ovdovelých matkách alebo otcoch matka alebo otec majú záväzok voči Mestu Nitra   

 
 
 



 
Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom 
za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. 
Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje 
a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup 
k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa 
domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať 
sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým 
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 
Predmetné práva si môžete uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, 
Nitra, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu 
zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane 
osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.                                                                                             
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