
 

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA -  KARLOVA VES 
Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4 

  

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU PRI 

NÁSTUPE DIEŤAŤA NA POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU 

 
 
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 

 
Meno a priezvisko:  .............................................................................................................................. 

Trvalý pobyt:  ........................................................................................................................................... 

Telefonický kontakt: ..................................... E-mail: ............................................................................... 

 

žiada o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú 

školskú dochádzku 
 

2. ÚDAJE O DIEŤATI 

Meno a priezvisko dieťaťa:   .................................................................................................  

 

Trvalý pobyt: ................................................................... Bratislava – Karlova Ves 

 

Základná škola ( uviesť adresu ):.......................................................................................... 

 

3. SPÔSOB VYPLATENIA PRÍSPEVKU 

 
 na účet; IBAN: .............................................................................................................................. 

  

 v hotovosti 

 
 

Prílohy:  
a) k nahliadnutiu rodný list dieťaťa 

b) rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa na povinnú školskú dochádzku 

c) k nahliadnutiu rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti 

d) k nahliadnutiu Potvrdenie o vyplácaní prídavku a príplatku k prídavku na dieťa v prípade striedavej osobnej 

starostlivosti obidvoch rodičov 

e) účtovné doklady preukazujúce nákup školských potrieb nie staršie ako 5 mesiacov  

 
 

4. VYHLÁSENIE A SÚHLAS ŽIADATEĽA 
 

1. Čestne vyhlasujem že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á/ právnych 

následkov nepravdivých údajov. 

2. Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre rozhodnutie o sociálnej pomoci od úradu 

práce, daňového úradu, poisťovní, štátnych orgánov, iných právnických osôb, ktoré vykonávajú 

sprostredkovanie zamestnania. 

3. Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie v súvislosti so 

spracovaním osobných údajov. 

Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách v 

informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pre účely evidencie 
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žiadateľov o finančný príspevok pri dožití životného jubilea. Právnym základom spracúvania osobných 

údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 5 rokov. Som si 

vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á 

práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve 

na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie 

spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na 

prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu 

osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách 

poskytol/poskytla sú pravdivé. 

 
 
 
V Bratislave dňa  ........................      .................................................... 

                podpis žiadateľa  

 
 

 
Správnosť údajov overil: 

 

Meno a priezvisko .......................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                                              

Dátum overenia......................................  Podpis zamestnanca ...................................................... 
 
 

     

 

STANOVISKO MIESTNEHO ÚRADU MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA – KARLOVA VES 

 

 

        Súhlasím s poskytnutím finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku 

 

 

         Zamietam žiadosť z dôvodu nesplnenia podmienok uvedených vo VZN č 7/2020 

o           poskytovaní o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ....................                                                               .............................................. 

                                                                                                                  Dana Čahojová, starostka 
 

 

 


