
Príloha č. 1 k Smernici č. 1/2022 

Súhlas so spracovaním osobných údajov  

na účely poskytnutia jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa   
  

  

  

Obec Súľov – Hradná 

Obecný úrad 

Súľov – Hradná č. 65 

013 52  Súľov - Hradná 

  

  

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: Obce Súľov - Hradná, Súľov – Hradná č. 65, 013 52 Súľov – Hradná, IČO: 

00321656, 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 Obce Súľov - Hradná, a to za účelom 

uskutočnenia úradného postupu v zmysle Smernice Obce Súľov - Hradná o poskytovaní jednorazového 

finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Súľov - Hradná 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: ..........................................................................  

  

 v hotovosti v pokladni obecného úradu  

  

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 

starosta obce Súľov - Hradná a príslušní zamestnanci obce Súľov - Hradná, údaje nebudú prenášané do 

tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.   

 

  

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     

  

  

 

 
  

Informácia pre rodičov:  

  

Výška príspevku pri narodení dieťaťa je ...................... €. 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.  

  

Obec Súľov - Hradná uskutoční postup vo veci poskytnutia jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa na základe 

odovzdania tohto úplne vyplneného súhlasu na matričnom úrade MsÚ obce Súľov - Hradná 

  

Pri splnení podmienok pre poskytnutie príspevku:  

a) obec Súľov - Hradná poukáže príspevok na určený bankový účet alebo vyplatí peňažný príspevok v hotovosti 

b) obec Súľov - Hradná 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 obci Súľov - Hradná 

  


