
 

Meno, priezvisko ............................................................................................................. 

Trvalý pobyt .................................................................................č. posch....................... 

 

                                                                                 Mestská časť  

                                                                                 Košice - Sídlisko Ťahanovce 

                                                                                 Americká trieda č. l5 

                                                                                 040 13 Košice 

   

Vec: Žiadosť o poskytovanie opakovaného účelového finančného príspevku mesta Košice na  
stravovanie dôchodcov vyplácaného prostredníctvom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

Podpísaný/á/(meno, priezvisko)............................................................, nar................................ 
č. OP :.................................................., tel. kontakt...................................................................., 

týmto žiadam o poskytovanie opakovaného príspevku MK na stravovanie dôchodcov. 

Som poberateľom : 

...................................................... dôchodku, v mesačnej  výške ....................€.  

...................................................... dôchodku, v mesačnej  výške ....................€.  

       Prehlasujem, že pri každej zmene môjho dôchodku doložím k mojej žiadosti aktuálne 
rozhodnutie, prípadne "Potvrdenie o výplate dôchodkových dávok" Sociálnej poisťovne, ústredie 
Bratislava, resp. Českej správy sociálního zabezpečení Praha, o výške dôchodku. Som si 
vedomý(á), že ak tak neučiním, príspevok mi nebude možné poskytnúť. 

       Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych 
následkov uvedenia nepravdivých údajov, oboznámil som sa s kritériami na poskytnutie účelového 
finančného príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov schváleného uznesením MZ v 
Košiciach  č. 514 z 20. 10. 2020 s účinnosťou od 1. 1. 2021 vyplácaného prostredníctvom Mestskej 
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

       

       V Košiciach  dňa  

                                                                                                      

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

                                                                                             podpis žiadateľa                                                                                                                                                                                                           

 

Prílohy: 

• rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške priznaného dôchodku 

• rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške priznaného dôchodku spoločne posudzovanej osoby 

• aktuálne potvrdenie o poberaní ID 

• čestné vyhlásenie 

 

 

 

 

 

 



Súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov a informovanie žiadateľa v súvislosti so 
spracúvaním osobných údajov uvedených v žiadosti o opakovaný účelový  finančný 

príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov 

 

     v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
osobných údajov) a podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

              Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov uvedených v tejto 
žiadosti a jej prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa : 

     Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 00691071, Americká trieda č. 15, 040 13 
Košice (ďalej len : „prevádzkovateľ“), kontaktné údaje : mutah@tahanovce.sk, kontaktné údaje 
určenej zodpovednej osoby pre účely ochrany osobných údajov : zo@eurotrading.sk,  

     na účel poskytovania opakovaného finančného príspevku mesta Košice na stravovanie 
dôchodcov vyplácaného prostredníctvom  Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce 
a evidencie poberateľov uvedeného príspevku. 

              Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, 
informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý platí do doby pominutia účelu, resp. 30 
dní po mojom odvolaní súhlasu.   

              Pred udelením súhlasu som bol/a informovaný/á o nasledujúcich skutočnostiach:  

     - získané osobné údaje budú poskytované výlučne orgánom verejnej moci na splnenie povinností 
prevádzkovateľa  

     - cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa nebude uskutočňovať, 
     - po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov  budú moje osobné údaje zlikvidované, 
     - moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia 

platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na iný účel, než na ten, na ktorý boli poskytnuté,  
     - prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov spôsobom, ktorý 

neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym 
predpisom a ani ich nebude obchádzať, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými 
mravmi,  

     - v rámci daného účelu spracovania osobných údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému 
individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu.  

    Ďalej mi boli poskytnuté nasledujúce informácie o právach poskytovateľa osobných údajov :  

     -   súhlas so spracovaním osobných údajov môže poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať 
písomnou formou na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, 

     -  poskytovateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom, právo 
na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti 
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,     

     - poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom určenej zodpovednej osoby 
zo@eurotrading.sk, alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu – Úradu na 
ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.  

    

 

    V Košiciach dňa                                                                             ...................................... 

                                                                                                                 podpis žiadateľa                                                                                                        
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