
 

 

           MESTSKÝ ÚRAD SENICA, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica 
 

 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE JEDNORAZOVÉHO 

FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRI NÁSTUPE DIEŤAŤA NA 

POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU 
 

Vyplní  rodič ,  ktorému bolo  d ieťa zverené do osobnej  s tarost l ivosti  :  

Meno rodiča:                                                                 Priezvisko rodiča: 

 

Dátum narodenia:                                                 

Trvalý  pobyt:                                                       

 

Meno rodiča:                                                                 Priezvisko rodiča: 

 

Dátum narodenia:                                                 

Trvalý  pobyt:                                                       

 

   Údaje o dieťati, ktoré nastupuje na povinnú školskú dochádzku: 

Meno dieťaťa:                                                                 Priezvisko dieťaťa: 

 

Dátum narodenia:                                                 

Trvalý  pobyt:                                                       

Základná škola: 

 

Vyhlasujem, že mi bolo dieťa .................................................. zverené do osobnej 

starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu č. ................. zo dňa 

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

  

Priložené doklady k žiadosti ( kópie účtovných dokladov, nie starších ako 5 mesiacov)  

Poradové 

číslo dokladu 
Účtovný doklad na nákup školských potrieb Suma účtovného dokladu 

1 Zošitov, písacích potrieb  

2 Učebníc  

3 Školskej tašky  

4 Iných školských potrieb  

 SPOLU SUMA ( max. 100 € ):  

 

 

 

Jednorazový finančný príspevok žiadam vyplatiť: 

a) V hotovosti  

b) Bezhotovostne na číslo účtu IBAN: ......................................................................................... 



 

 

Vyhlásenie o úhrade daní a poplatkov, nájomného:  

Vyhlasujem, že nemám záväzky a dlhy voči mestu, resp. mám dohodnutý splátkový kalendár 

na splatenie záväzkov a dlhov a pravidelne uhrádzam splátky za: 

a) Dane z nehnuteľností             

b) Daň za psa 

c) Poplatok za komunálny odpad 

d) Nájomné v prípade mestského nájomného bytu 

 

         

Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) 

právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov podľa § 39 zák. č.71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení zmien a doplnkov a § 21 ods. 1 písm. f. zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení zmien a doplnkov. 

Súhlasím s použitím a spracovaním osobných údajov za účelom zhodnotenia 

poskytnutia finančných prostriedkov,  evidencie a štatistického vyhodnocovania.  

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: 

 

Mesto Senica spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ 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, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 448/2008 Z.z., 

za účelom, ktorý je predmetom tejto žiadosti. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu 

trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú 

uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po 

uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa 

požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti 

spracúvaniu, ak sa domnieva, že jej 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 dotknutá osoba môže 

uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 

905 25 Senica, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email gdpr@senica.sk, príp. 

zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií 

o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle https://senica.sk/ 

 

 

 

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

                                                                                                                                 

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

                                                                                     podpis  žiadateľa     
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