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Práva dotknutých osôb a postup na ich uplatnenie

1. Pre koho je tento dokument určený?

Tento dokument upravuje zásady ochrany údajov v Obci Miloslavov, Radničné námestie 181/1,

Miloslavov  900 42,  IČO:  00304948   (ďalej  ako  „Miloslavov“  alebo  aj  „prevádzkovateľ“)  a to

najmä  pravidlá  pre  získanie,  zhromažďovanie,  ukladanie,  šírenie,  uchovávanie  a bezpečnosť

osobných údajov.

Dokument je určený pre tieto dotknuté osoby:

 Obyvateľ obce Miloslavov alebo ním poverená osoba

 Dodávateľ alebo jeho zamestnanec

 Užívateľ webových stránok a aplikácie Miloslavov

 Osoba monitorovaná kamerovým systémom

Prevádzkovateľ  má  určenú  zodpovednú  osobu  v oblasti  ochrany  osobných  údajov.  Otázky,
pripomienky  a žiadosti  k tomuto  dokumentu  a informáciám  v ňom  uvedených  prijíma
zodpovedná osoba na emailovej adrese info@miloslavov.sk.

2. Ktoré základné pojmy dokument používa?

Úvodom  by  sme  Vás  radi  oboznámili  so  základnými  pojmami,  ktoré  sú  uvedené  v tomto
dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači
užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie;
ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Informačný systém – usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených
kritérií, napr. personalistika, účtovníctvo, stavebné konania, webová stránka a pod.

Nariadenie GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako
napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej
osoby,  napríklad  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné  číslo,  telefónne  číslo,  emailová
adresa, IP adresa, podpis, podobizeň, správanie sa na internete a pod.

Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba
spracúvania  osobných  údajov,  ak  prevažuje  nad  záujmami  dotknutej  osoby,  napr.
prevádzkovanie  profilu  na  sociálnych  sieťach,  organizovanie  podujatí  na  propagáciu  činnosti
obce.

Prevádzkovateľ –  fyzická  osoba  alebo  právnická  osoba,  ktorá  určuje  účel  a prostriedky
spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú
osobné údaje poskytované (okrem orgánov verejnej moci).
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Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom
vyhodnotiť  konkrétne  osobné  aspekty  fyzickej  osoby,  napr.  správanie  sa  na  internete
a remarketing.

Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva
s osobnými údajmi ako je ich získavanie, prehliadanie, uchovávanie, kopírovanie a pod.

Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo
iný subjekt,  ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene, napr.  spoločnosť
poskytujúca služby BOZP, cloudové služby, webovú stránku a pod.

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Zákon o ochrane osobných údajov – zákon o ochrane osobných údajov

3. Aké práva majú dotknuté osoby?

Miloslavov kladie dôraz na rešpektovanie Vašich práv. Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

Právo na informácie
Máte právo na informácie  o spracúvaní  Vašich osobných údajov.  Za týmto účelom sú prijaté
vhodné  opatrenia,  aby  Vám  tieto  informácie  boli  riadne  poskytnuté.  Miloslavov  si  plní
informačnú  povinnosť  prostredníctvom  tohto  dokumentu,  ktorý  bude  trvalo  zverejnený
na www.miloslavov.sk a v tlačenej podobe na podateľni obce.

Právo na odvolanie udeleného súhlasu
V prípade,  ak  ste  nám  udelili  súhlas  na  spracúvanie  svojich  osobných  údajov,  môžete  ho
kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo
súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje napr. pri zverejňovaní fotografií.

Právo na prístup k údajom
Miloslavov Vám na základe žiadosti vydá potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ako aj
informácie  o účeloch  ich  spracúvania,  o  kategóriách  spracúvaných  osobných  údajov,
o kategóriách príjemcov, o dobe ich uchovávania, o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje
neboli získané priamo od Vás a o ďalších Vašich právach, ktoré si môžete uplatniť. Miloslavov
Vám  na  Vašu  žiadosť  poskytne  bezplatne  aj  kópiu  Vašich  osobných  údajov,  ktoré  spracúva.
Prístup  ku  kamerovým  záznamom  môžete  mať  len  v prípade,  ak  sa  týmto  sprístupnením
neporušia práva iných dotknutých osôb. Za akékoľvek ďalšie kópie si budeme účtovať primeraný
poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Výška poplatku bude 20 € za každú takúto
kópiu.

Právo na opravu
Máte právo  na  spracúvanie  správnych a aktuálnych  údajov.  Miloslavov vykonáva aktualizáciu
údajov na Vašu žiadosť, prípadne po overení týchto údajov v rámci komunikácie s Vami.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
Za určitých podmienok máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, a to najmä, ak osobné
údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; ak ste odvolali svoj
súhlas,  na  základe  ktorého  sa  spracúvanie  vykonáva;  ak  namietate  oprávnený  záujem  na
spracúvanie  údajov  zo  strany  prevádzkovateľa  alebo  pokiaľ  sa  osobné  údaje  spracúvali
nezákonne.  Po  zvážení  zákonných  podmienok  Vašej  žiadosti  na  vymazanie  osobných  údajov
vyhovieme, prípadne Vás budeme informovať, prečo osobné údaje vymazať nemôžeme.
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Právo na obmedzenie spracúvania
Za  určitých  podmienok  máte  právo  na  obmedzenie  spracúvania  Vašich  osobných  údajov  zo
strany  prevádzkovateľa,  a to  najmä,  ak  napadnete  správnosť  osobných  údajov,  a to  počas
obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; ak je spracúvanie
osobných  údajov  protizákonné  a Vy  namietate  proti  vymazaniu  osobných  údajov  a žiadate
namiesto  toho  obmedzenie  ich  spracúvania;  ak  ich  prevádzkovateľ  už  nepotrebuje  na  účely
spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov; ak ste namietali  oprávnené záujmy prevádzkovateľa,  prevádzkovateľ ich spracúvanie
obmedzí, až do overenia týchto oprávnených záujmov. Po zvážení zákonných podmienok Vašej
žiadosti  o obmedzenie  spracúvania  osobných  údajov  vyhovieme,  prípadne  Vás  budeme
informovať, prečo žiadosti vyhovieť nemôžeme.

Právo na prenosnosť údajov
Právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi Miloslavov vykoná výlučne na Vašu
žiadosť a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte v prípade, ak sa
spracúvanie  osobných  údajov  zakladá  na  Vašom  súhlase,  prípadne  na  plnení  zmluvy
s prevádzkovateľom a ak sa toto spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, ktoré
takýto prenos umožňujú.

Právo namietať
Za určitých podmienok máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané na
základe  oprávneného  záujmu  prevádzkovateľa.  Miloslavov  tieto  osobné  údaje  nebude  ďalej
spracúvať,  pokiaľ  v konkrétnom  prípade  nepreukáže  nevyhnutné  oprávnené  dôvody  tohto
spracúvania. Miloslavov spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu len v prípade
organizovania podujatí na propagáciu svojich činností a obce, ako aj v prípade prevádzkovania
svojho profilu na sociálnych sieťach.

Automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Miloslavov nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy

Ako dotknutá osoba máte právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku

spracúvania osobných údajov v rozpore s Nariadením GDPR alebo zákonom o ochrane osobných

údajov došlo k porušeniu Vašich práv. Návrh na začatie konania môžete podať na príslušnom

súde.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Máte právo  kedykoľvek  sa obrátiť s  podnetom, či  sťažnosťou vo  veci  spracúvania  osobných
údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej  republiky,  so
sídlom  Hraničná  12,  820  07  Bratislava  27,  Slovenská  republika,  IČO:  36 064 220,  tel.  č.:
+421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

4. Ako si môžu dotknuté osoby u prevádzkovateľa svoje práva uplatniť?

Svoje práva si môžete uplatniť písomne:
 poštou na adresu prevádzkovateľa,
 osobne na podateľni prevádzkovateľa,
 e-mailom na adresu: info@miloslavov.sk.
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Žiadosť   na   uplatnenie   práv   dotknutých   osôb je  dostupná  na  podateľni
prevádzkovateľa  ,prípadne  si  ju  môžete  stiahnuť  na  webovom  sídle  prevádzkovateľa:
www.miloslavov.sk. 

Každú žiadosť zaevidujeme a vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca.
V tejto  lehote  Vás  informujeme  o opatreniach,  ktoré  sme  na  základe  tejto  žiadosti  prijali.
Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť  o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní
komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať do jedného
mesiaca od jej podania spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola žiadosť
podaná,  pokiaľ  nepožiadate  o iný  spôsob.  Pokiaľ  sa  žiadosť  týka  osobných  údajov  osobitnej
kategórie, oznámenie sa zasiela výlučne poštou doporučene.

Vaše  žiadosti  vybavujeme  bezplatne.  Ak  je  však  žiadosť  zjavne  neopodstatnená  alebo
opakovaná, môžeme za jej vybavenie žiadať:
 primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady,
 odmietnuť konať.

5. Ako sú osobné údaje u prevádzkovateľa chránené?

Miloslavov  dôsledne  zabezpečuje  ochranu  osobných  údajov.  Za  týmto  účelom  sme  prijali
primerané  technické, organizačné  a  bezpečnostné  opatrenia  zohľadňujúce  hroziace  riziko,
povahu spracúvania, najnovšie poznatky a náklady na prijatie týchto opatrení.

Miloslavov  chráni  Vaše  osobné  údaje  vhodnými  a dostupnými  prostriedkami  pred  zneužitím.
Pritom predovšetkým uchovávame osobné údaje v priestoroch, na miestach, v prostredí alebo
v systéme,  do  ktorého  má  prístup  obmedzený,  vopred  stanovený  a v každom  okamihu
kontrolovaný okruh osôb.

Miloslavov  raz  za  rok  vykoná vyhodnotenie  postupov  pri  nakladaní  a spracovávaní  osobných
údajov.  O vyhodnotení  spíšeme  stručný  záznam,  tzv.  správu  z vyhodnotenia.  Ak  sa  zistí,  že
niektoré postupy sú zastarané, zbytočné alebo sa neosvedčili, vykonáme bezodkladne nápravu.

Miloslavov ihneď rieši každý bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov. V prípade, že je
pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, vždy
Vás  o tom  informujeme  a oznámime  Vám,  aké  opatrenia  sme  prijali  na  nápravu.  O každom
incidente sa spíše záznam. O každom závažnom incidente Miloslavov informuje Úrad na ochranu
osobných údajov SR.
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Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v jednotlivých informačných systémov

Informačný
systém

Účel spracúvania Právny základ
Kategórie dotknutých

osôb
Kategória osobných údajov Lehota na výmaz

Agenda GDPR
Práva dotknutých osôb -

Vybavovanie žiadostí
dotknutých osôb podľa GDPR

Nariadenie GDPR; zákon o ochrane
osobných údajov

Fyzické osoby, ktoré si
uplatnia svoje práva
ako dotknuté osoby

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, adresa, podpis;

Osobitná kategória - ak sa týka
žiadosti a práv dotknutej osoby

5 rokov

Vedenie dokumentácie -
Prezenčné listiny, Poučenia
oprávnených osôb, Súhlasy

dotknutých osôb,
Dokumentácia k

bezpečnostným incidentom

Nariadenie GDPR; zákon o ochrane
osobných údajov

Zamestnanci,
dodávatelia, iné
dotknuté osoby

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, pracovná pozícia,

podpis, telefónne číslo, emailová
adresa

5 rokov

Audit a finančná
kontrola Kontrola a audit -

Vykonávanie kontroly a
auditu v pôsobnosti obce

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a

doplnení niektorých zákonov  v znení
neskorších predpisov a iné osobitné

zákony v súvislosti s výkonom
kontroly a auditu

Fyzické osoby, ktorých
sa kontrola a audit

týka

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, adresa, podpis;

Osobitná kategória údajov iba ak
sú predmetom spracúvania,
poskytnuté alebo zistené v

priebehu auditu 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Civilná ochrana
Plnenie povinností v oblasti

civilnej ochrany obyvateľstvo
Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o

civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov; Oznámenie

Federálneho ministerstva
zahraničných vecí o viazanosti

Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky Dodatkovými protokolmi I

a II k Ženevským dohovorom z 12.
augusta 1949 o ochrane obetí
medzinárodných ozbrojených

konfliktov a konfliktov nemajúcich
medzinárodný charakter prijatých v

Ženeve 8. júna 1977, č. 168/1991 Zb.

Fyzické osoby, kt. sa
zúčastňujú na CO a

plnia uložené
povinnosti

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, adresa, podpis,

fotografia (na preukaz), OÚ za
účelom plnenia povinností podľa

zákona o civilnej obrane obyv. 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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Jednorazová finančná
výpomoc v dôsledku

mimoriadnej udalosti -
Poskytovanie jednorazovej
fin. výpomoci v dôsledku

mimoriadnej udalosti

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o
civilnej ochrane obyvateľstva v znení

neskorších predpisov; Vyhláška
Úradu geodézie, kartografie a

katastra Slovenskej republiky č.
461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva

zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri

nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k

nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktorým
sa poskytuje finančná

výpomoc

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia,

rodné číslo, adresa, tel. č., email,
podpis, údaje o sociálne situácii,
údaje z dokladov preukazujúcich

užívacie právo k obydliu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Dodávateľské
vzťahy

Dodávateľské vzťahy -
Spracúvanie kontaktných

údajov zamestnancov
dodávateľov v rámci

dodávateľských/zmluvných
vzťahov 

Nariadenie čl. 6 ods. 1 písm. e) -
verejný záujem (zákon č. 343/2015

Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších

predpisov); Nariadenie čl. 6 ods. 1
písm. b) - zmluva

Zamestnanci
dodávateľov alebo

zmluvných partnerov 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, funkcia, adresa

pracoviska, kontaktné údaje
(tel. č., e-mail) a iné osobné

údaje nevyhnutné na dosiahnutie
účelu spracúvania

po dobu trvania
zmluvného vzťahu

Hazardné hry

Licencie na prevádzku
hazardných hier - Udeľovanie

a odoberanie licencií podľa
zákona o hazardných hrách 

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných
hrách a o zmene a doplnení
niektorých Zákonov v znení

neskorších predpisov, zákon č.
145/1995 Z. z. o správnych

poplatkoch v znení neskorších
predpisov

Fyzické osoby, kt. sú
spoločníkmi,
akcionármi,

upisovateľmi, členovia
predstavenstva a

dozornej rady,
konatelia, prokuristi,

riaditelia, osoby
zodpovedné za

prevádzku hazardnej
hry, správcovia
nadácie alebo

združenia, osoby
oprávnené konať
podľa osobitného

zákona 

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia,

rodné číslo, údaje o dosiahnutej
odbornosti, údaje uvedené v

životopise

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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Hospodárska
mobilizácia

Spracovanie agendy
hospodárskej mobilizácie

Zákon č. 179/2011 Z. z. o
hospodárskej mobilizácie a o zmene
a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.

o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu

v znení neskorších predpisov

Zamestnanci, iné
fyzické osoby na účely
krízového plánovania,
vyrozumenia subjektu

hosp. mobilizácie o
vyhlásení núdzového
stavu, výnimočného

stavu, vojnového
stavu a vypovedaní

vojny alebo o
nariadení vykonávania
opatrení hospodárskej
mobilizácie, uloženia
pracovnej povinnosti,

vecného plnenia,
výdaja nákupných
preukazov alebo

prídelových lístkov
alebo evidencie

zamestnancov pre
okresný úrad v sídle

kraja na účely ich
oslobodenia od

mimoriadnej služby
určené na zaistenie

bezpečnosti Slovenskej
republiky alebo

obrany SR

Bežné osobné údaje: najmä
meno, priezvisko a titul, miesto a

dátum narodenia, rodné č.,
adresa trvalého al. prechodného
pobytu, pohlavie, rodinný stav,

dosiahnuté vzdelanie, profesijné
zamestnanie fyzickej osoby, tel.

č., fax. č. al. e-mailová adresa na
fyzickú osobu alebo

zamestnanca subjektu hosp.
mobilizácie, na kt. je

zastihnuteľný cez pracovný čas aj
mimo neho, údaje na fyzickú

osobu súvisiace s jej
zamestnaním, ako je pracovné

zaradenie, osobné číslo pridelené
v  rámci zamestnávateľa,

vodičský preukaz, osvedčenie
Národného bezpečnostného
úradu, vojenské zaradenie za

účelom dosiahnutia účelu
spracúvania; Osobitná kategória

OÚ: údaje o št. príslušnosť 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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Náhrady v oblasti
hospodárskej mobilizácie -

Poskytovanie náhrad v
oblasti hosp. mobilizácie za

pracovnú povinnosť 

Zákon č. 179/2011 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii a o zmene
a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.

o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu
v znení neskorších predpisov; Zákon
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v

znení neskorších predpisov; Zákon č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní

niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o

zmene a doplnení niektorých z. v
znení neskorších predpisov;

Fyzické osoby, ktorým
sa poskytuje náhrada,

právny zástupca 

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia,

rodné číslo, podpis, adresa, tel.
č., email  

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Informačná
bezpečnosť

Bezpečnosť - Zabezpečenie IT
bezpečnosti, sieťová

bezpečnosť a bezpečnosť 

Zákon č. 95/2019 Z. z. o
informačných technológiách vo

verejnej správe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov; Zákon

č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpečnosti a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Zamestnanci,
zamestnanci

dodávateľov, iné
fyzické osoby v rámci

dotknutých
informačných

systémov

Bežné osobné údaje: najmä
meno, priezvisko, logovacie

údaje, IP adresa, MAC adresa,
typ, verzia internetového

prehliadača, verzia operačného
systému a iné osobné údaje na
dosiahnutie účelu spracúvania

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Kamerové
systémy

Monitorovanie kamerovým
systémom - Zabezpečenie

verejného poriadku

Nariadenie čl. 6 ods. 1 písm. e) -
verejný záujem (zákon SNR č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov)

Fyzické osoby, ktoré
vstúpia do

monitorovaného
priestoru

Podobizeň fyzickej osoby, prejavy
osobnej povahy, údaje, ktorými
je možné FO identifikovať, typ a

ŠPZ vozidla, ako dôkaz OÚ
súvisiace s páchaním priestupku

alebo trestného činu

14 dní 
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Monitorovanie zamestnancov
kamerovým systémom -
Umiestnenie kovového

odpadu

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov 

Fyzické osoby, ktoré
vstúpia do

monitorovaného
priestoru

Podobizeň fyzickej osoby, prejavy
osobnej povahy, údaje, ktorými
je možné FO identifikovať, typ a

ŠPZ vozidla, ako dôkaz OÚ
súvisiace s páchaním priestupku

alebo trestného činu

14 dní 

Knižnica

Knižnica - vypožičiavanie kníh

Nariadenie čl. 6 ods. 1 písm. e) -
verejný záujem (zákon č. 126/2015

Z. z. o knižniciach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov)

Fyzické osoby, ktoré
využívajú knižnično-
informačné služby

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, titul, adresa trvalého
bydliska, adresa prechodného

bydliska, dátum a miesto
narodenia, číslo dokladu

totožnosti a jeho platnosť,
najvyššie dosiahnuté vzdelanie,

telefónne číslo, emailová adresa,
meno, priezvisko a adresa

zákonného zástupcu dieťaťa

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Kontrolór obce
Kontrolná činnosť útvarom
kontrolóra - Vykonávanie

kontrolnej činnosti v
pôsobnosti kontrolóra

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších

predpisov; zákon č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších zákonov 

Fyzické osoby, ktorých
sa kontrolná činnosť

týka

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia,

rodné číslo, podpis, údaje
nevyhnutné pre kontrolu;

Osobitná kategória OÚ - ak je to
predmetom kontroly, zistené

počas kontroly 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Voľba hlavného kontrolóra
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktoré
kandidujú na post

hlavného kontrolóra 

Bežné osobné údaje: osobné
údaje v rozsahu životopisu,

najmä titul, meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresa

bydliska, kontaktné údaje (tel. č.,
email); Osobitná kategória OÚ:
príslušnosť k politickej strane,
údaje o zdraví a zdravotnom
stave, písomnosti osobného

prejavu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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Krízové situácie

Evidencia osôb, ktoré sa v
čase krízovej situácie

nachádzajú na území obce

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo

času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktorým
môže byť uložená

pracovná povinnosť

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, rodné číslo, údaje o

pobyte

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Manažment
riadenia Agenda ISO 37001

Nariadenie čl. 6 ods. 1 písm. e) -
verejný záujem (Protikorupčná

politika SR na roky 2019 - 2023)

Zamestnanci,
dodávatelia, iné
dotknuté osoby

Bežné osobné údaje: osobné
údaje v rozsahu titul, meno,
priezvisko, adresa bydliska,

kontaktné údaje (tel. č., email),
podpis

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Matrika
Osvedčovanie listín a

podpisov - Výkon
osvedčovania listín a

podpisov

Zákon č. 599/2001 Z. z. o
osvedčovaní listín a podpisov

okresnými úradmi a obcami v znení
neskorších predpisov, zákon č.

145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších

predpisov

Fyzické osoby, ktoré
osvedčujú podpisy

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, rodné číslo, adresa

trvalého pobytu, podpis, údaj že
podpis na listine urobila alebo
uznala osoba za svoj vlastný,

údaj ako bola preukázaná
totožnosť osoby, druh a číslo

preukazu 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Register obyvateľov -
Hlásenie a evidencia pobytu

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu občanov Slovenskej republiky

a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších

predpisov

Občania SR, cudzinci

Bežné osobné údaje:  meno,
priezvisko, rodné priezvisko,

dátum narodenia, miesto
narodenia, štát narodenia,

štátna príslušnosť, pohlavie, titul,
rodinný stav, dátum úmrtia,
miesto úmrtia, štát úmrtia,

adresa posledného známeho
pobytu, štát pobytu, identifikátor

fyzickej osoby; u cudzinca bez
pobytu aj štát pobytu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Súhlas vlastníka s prihlásením
občana na pobyt

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu občanov Slovenskej republiky

a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších

predpisov

Vlastník
nehnuteľnosti,

žiadateľ o prihlásenie
na pobyt

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, rodné číslo, číslo

občianskeho preukazu a adresu
trvalého pobytu; ak dáva súhlas

právnická osoba, uveďte jej

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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názov, identifikačné číslo a sídlo;
za žiadateľa meno, priezvisko,

rodné číslo

Potvrdenia o trvalom pobyte

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov a o zmene a doplnení

niektorých predpisov v znení
neskorších predpisov

Štátny príslušník tretej
krajiny, jeho manžel,
dieťa mladšie ako 21

rokov, jeho
nezaopatrené dieťa a

takéto deti jeho
manžela, jeho závislý

priamy príbuzný v
zostupnej línii a takáto
osoba jeho manžela,
akýkoľvek iný rodinný
príslušník a je členom

jeho domácnosti,
akýkoľvek iný rod.

príslušník, a je členom
jeho domácnosti,

akýkoľvek ich rodinný
príslušník, a je z

vážnych zdravotných
dôvodov odkázaný na
jeho starostlivosť, jeho
partner, s ktorým má

občan Únie trvalý,
riadne osvedčený

vzťah

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, dátum

narodenia, číslo cestovného
dokladu alebo preukazu

totožnosti

po dobu trvania
zmluvného vzťahu

Miestne dane a
poplatky

Daň z nehnuteľností - Plnenie
povinností na úseku dane z

nehnuteľností

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o

zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších

predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú
daňovníkmi,

zástupcovia daňových
subjektov

Osobné údaje v nevyhnutnom
rozsahu: najmä titul, meno,

priezvisko, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, údaje týkajúce
sa nehnuteľností, podpis a iné

osobné údaje podľa osobitných
predpisov na dosiahnutie účelu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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Daň za ubytovanie - Plnenie
povinností na úseku dane za

ubytovanie

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o

zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších

predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú
daňovníkmi,

zástupcovia daňových
subjektov

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, podpis, údaje
nevyhnutné pre určenie dane

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Daň za nevýherné hracie
prístroje

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o

zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších

predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú
daňovníkmi,

zástupcovia daňových
subjektov

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, podpis, údaje
nevyhnutné pre určenie dane

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Daň za predajné automaty Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o

zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších

predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú
daňovníkmi,

zástupcovia daňových
subjektov

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, podpis, údaje
nevyhnutné pre určenie dane

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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Poplatok za rozvoj

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o

zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších

predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú
daňovníkmi,

zástupcovia daňových
subjektov

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, podpis, údaje
nevyhnutné pre určenie dane

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Daň za psa

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o

zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších

predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú
daňovníkmi,

zástupcovia daňových
subjektov

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, podpis, údaje
nevyhnutné pre určenie dane

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Daň za užívanie verejného
priestranstva - Plnenie

povinností na úseku dane za
užívanie verejného

priestranstva

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o

zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších

predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú
daňovníkmi,

zástupcovia daňových
subjektov

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, podpis, údaje
nevyhnutné pre určenie dane

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné

stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o

zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších

Fyzické osoby, ktoré sú
daňovníkmi,

zástupcovia daňových
subjektov

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, rodné číslo, podpis,

adresa 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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predpisov

Vymáhanie daňových
nedoplatkov v exekučnom
konaní alebo vymáhanie

nedoplatkov podľa
osobitného predpisu

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o

zmene a doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších

predpisov, Zákon č. 223/1995 Z. z. o
súdnych exekútoroch a exekučnej

činnosti (Exekučný poriadok)  v znení
neskorších predpisov

Fyzické osoby -
daňovníci, ktorí sú

daňoví dlžníci,
zástupcovia daňových
subjektov, osoby, kt.

majú práva a
povinnosti  v súvislosti

s vymáhaním
daňovýchch
nedoplatkov

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, titul, dátum

narodenia, miesto podnikania,
číslo účtu v konkrétnom

peňažnom ústave, údaje pre
potrebné pre vymáhanie

nedoplatkov a exekúciu, tel.
číslo, email

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Agenda Konkurzy FO dane -
Vymáhanie daň. nedoplatkov

fyzických osôb v konkurze

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o

zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších

predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o

zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších

predpisov

Fyzické osoby -
daňovníci, ktorí sú

daňový dlžníci,
zástupcovia daňových

subjektov, daňové
subjekty

Bežné osobné  údaje: meno,
priezvisko, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, titul, dátum

narodenia, miesto  podnikania,
údaje o nehnuteľnostiach vo

vlastníctve daňového dlžníka, tel.
č., email, iné osobné údaje podľa

osobitných predpisov na
dosiahnutie účelu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Miestne
komunikácie Určenia dopravných značiek a

dopravných zariadení na
miestnych a účelových

komunikáciách - Vydávanie
určenia 

Nariadenie čl. 6 ods. 1 písm. e) -
plnenie úlohy vo verejnom záujme

(Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v

znení neskorších predpisov)

Fyzické osoby, ktoré sú
žiadateľmi 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, tel. č.,
e-mail, podpis, evidenčné číslo

vozidla, iné osobné údaje za
účelom dosiahnutia účelu

spracúvania; Osobitné kategórie
OÚ: preukaz ZŤP pre vyhradené

parkovanie (údaj týkajúci sa
zdravia)

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Konania k nepovoleným Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných Fyzické osoby, ktoré sú Bežné osobné údaje: najmä titul, v súlade s
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činnostiam na miestnych
komunikáciách - Riešenie

nepovolenej činnosti a
udeľovanie pokút

komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov, zákon č.

71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení

neskorších predpisov

účastníkmi konania 

meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresa, tel. č., e-mail,

podpis, iné osobné údaje za
účelom dosiahnutia účelu

spracúvania 

príslušnými
právnymi predpismi

Povolenie pripojenia na
miestnu komunikáciu a

zriadenie zjazdu z miestnej
komunikácie - Vydávanie
povolenia na pripojenie 

Nariadenie čl. 6 ods. 1 písm. e) -
plnenie úlohy vo verejnom záujme

(Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v

znení neskorších predpisov)

Fyzické osoby, ktoré sú
účastníkmi konania 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, dátum

narodenia, adresa, tel. č., e-mail,
podpis, iné osobné údaje za
účelom dosiahnutia účelu

spracúvania 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Povolenie zvláštneho užívania
miestnej komunikácie -

Vydávanie povolení

Nariadenie čl. 6 ods. 1 písm. e) -
plnenie úlohy vo verejnom záujme

(Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v

znení neskorších predpisov)

Fyzické osoby, ktoré sú
účastníkmi konania 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, dátum

narodenia, adresa, tel. č., e-mail,
podpis, iné osobné údaje za
účelom dosiahnutia účelu

spracúvania

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Povolenia uzávierky miestnej
komunikácie - Vydávanie

povolení uzávierky miestnej
komunikácie

Nariadenie čl. 6 ods. 1 písm. e) -
plnenie úlohy vo verejnom záujme

(Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v

znení neskorších predpisov)

Fyzické osoby, ktoré
požiadali o povolenie
a ktoré sú účastníkmi

konania 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, dátum

narodenia, adresa, tel. č., e-mail,
podpis, iné osobné údaje za
účelom dosiahnutia účelu

spracúvania

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Vjazd do pešej zóny -
Vydávanie povolení na vjazd

do pešej zóny 

Nariadenie čl. 6 ods. 1 písm. e) -
plnenie úlohy vo verejnom záujme

(Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v

znení neskorších predpisov)

Fyzické osoby, ktoré
požiadali o povolenie
a ktorým bolo vydané

povolenie 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, dátum, adresa,
tel. č., e-mail, podpis, iné osobné

údaje za účelom dosiahnutia
účelu spracúvania 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Správa pozemných
komuikácií - Zodpovednosť za

škodu, ktorá vznikla
užívateľom komunikácií 

Nariadenie čl. 6 ods. 1 písm. e) -
plnenie úlohy vo verejnom záujme

(Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v

znení neskorších predpisov)

Fyzické osoby, ktoré si
uplatňujú právo na

náhradu škody,
účastníci dopravnej

nehody 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, dátum
narodenia, tel. č., e-mail, podpis,

evidenčné číslo vozidla, číslo
občianskeho preukazu a

vodičského preukazu, iné osobné
údaje za účelom dosiahnutia

účelu spracúvania 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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Štátny odborný dozor nad
miestnymi komunikáciami -

Výkon kontrolnej činnosti nad
miestnymi komunikáciami 

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v

znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktorých
sa kontrolná činnosť

týka 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, tel. č.,

e-mail, podpis a iné osobné
údaje, ktoré sú nevyhnutné na

účely kontrolnej činnosti,
poskytnuté alebo zistené v

priebehu kontrolnej činnosti;
Osobitná kategória OÚ: podľa čl.

9 ods. 1 Nariadenia môžu byť
predmetom spracúvania, ak sú
predmetom dozornej činnosti

alebo zistené v priebehu dozoru;
OÚ týkajúce sa uznania viny za

trestné činy/priestupky podľa čl.
10 Nariadenia môže byť

predmetom spracúvania, ak sú
predmetom dozornej činnosti 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Nakladanie
s majetkom obce

Prevod obecných bytov a
nebytových priestorov

Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších

predpisov; Zákon č. 165/1995 Z. z. o
katastri nehnuteľností a o zápise

vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny

zákon) v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú
zmluvnou stranou

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, číslo OP, dátum

narodenia, rodné číslo, podpis,
číslo účtu a iné údaje nevyhnutné

na dosiahnutie účelu 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Evidencia poradia
uchádzačov o byt - Evidencia

poradia uchádzačov o byt
podľa osobitného zákona

Zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave
niektorých pomerov súvisiacich s

nájmom bytov a s bytovými
náhradami v znení neskorších

predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú
žiadateľmi o byt,
manžel/manželka

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, adresa, tel. č., e-mail,

údaje týkajúce sa sociálnych
pomerov, iné osobné údaje pre

preukázanie splnenia podmienok
na pridelenie bytu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Zmluvné vzťahy z nájmu
obecných bytov - Nájom

obecných bytov

Zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave
niektorých pomerov súvisiacich s

nájmom bytov a s bytovými
náhradami v znení neskorších

predpisov; Zákon č. 40/1964 Z. z.
Občiansky zákonník v znení

Fyzické osoby, ktoré sú
zmluvnou stranou  a
spolubývajúce osoby

(členovia domácností)

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia,

rodinný vzťah, adresa, tel. č., e-
mail, číslo účtu, podpis

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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neskorších predpisov 

Zmluvné vzťahy z nájmu
pozemkov a stavieb - Nájom

pozemkov a stavieb

Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších
predpisov; zákon č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú
zmluvnou stranou

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia,

podpis, číslo účtu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Zmluvné vzťahy z nájmu
ostatných nehnuteľností

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a
podnájme nebytových priestorov v
znení neskorších predpisov; Zákon

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov; Zákon
č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník

v znení neskorších predpisov 

Fyzické osoby, ktoré sú
zmluvnou stranou

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia,

podpis, číslo účtu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Agenda nájomných bytov:
Evidencia výpovedí - Vedenie
evidencie výpovedí z nájmu 

Zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a
spôsobe vysporiadania niektorých
nájomných vzťahov k bytom a o

doplnení zákona č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktorých
sa výpoveď z nájmu

týka (nájomca),
prenajímateľ 

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, adresa, rodné číslo,
katastrálne územie, podpis, list
vlastníctva, poschodie a č. bytu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Predaj a zámena pozemkov -
Predaj a zámena pozemkov,

miestnych komunikácií a
verejného osvetlenia vo

vlastníctve obce alebo do
vlastníctva obce

Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obci v znení neskorších
predpisov, zákon č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, zákon č.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov, zákon č.

162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise

vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny

zákon)

Fyzické osoby, ktoré sú
zmluvnou stranou

kúpnej alebo
zámennej zmluvy

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, dátum

narodenia, rodné číslo, adresa,
stav, tel. č.,  e-mail, číslo účtu,
podpis a iné osobné údaje na

dosiahnutie účelu spracúvania

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Zmluvné vzťahy z nájmu
pozemkov pod

verejnoprospešnými
stavbami - Nájom pozemkov

pod verejnoprospešnými
stavbami obce

Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú
zmluvnou stranou
nájomnej zmluvy 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, dátum

narodenia, adresa, stav, tel. č.,
e-mail, číslo účtu, podpis a iné
osobné údaje na dosiahnutie

účelu spracúvania 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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Zmluvné vzťahy z vecných
bremien - Zriadenie vecného

bremena na pozemku vo
vlastníctve hl. mesta 

Nariadenie čl. 6 odst. 1 písm. b) -
plnenie zmluvy alebo úkonov, ktoré

predchádzajú uzatvoreniu
zmluvy/zákon č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších

predpisov; zákon č. 40/1964 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších

predpisov; zákon č. 162/1995 Z. z. o
katastri nehnuteľností a o zápise

vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny

zákon)

Fyzické osoby, ktoré sú
zmluvnou stranou
zmluvy o zriadení
vecného bremena

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, dátum

narodenia, rodné číslo, adresa,
stav, tel. č.,  e-mail, číslo účtu,
podpis a iné osobné údaje na

dosiahnutie účelu spracúvania 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Obecné
zastupiteľstvo

Poslanci obecného
zastupiteľstva - Evidencia a
výkon mandátov poslancov

obecného zastupiteľstva

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších

predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení neskorších

predpisov; Zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení

neskorších predpisov, zákon č.
43/2004 Z. z. o starobnom

dôchodkovom sporení v znení
neskorších predpisov, zákon č.
580/2004  Z. z. o zdravotnom

poistení v znení neskorších
predpisov; zákon č. 650/2004 Z. z. o
doplnkovom dôchodkovom sporení v

znení neskorších predpisov a iné
osobitné zákony nevyhnutné za

účelom výkonu mandátu poslanca
mestského zastupieľstva

Fyzické osoby, ktoré
boli zvolené za

obecných poslancov

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, rodné priezvisko,
dátum a miesto narodenia,

rodinný stav, rodné číslo, číslo
OP, fotografia; Osobitná

kategória OÚ - údaje o členstve v
politickej strane

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Evidencia členov komisií
(neposlanci) - Evidencia osôb

menovaných za členov
komisií a výkon funkcie člena

komisie (neposlanca)

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších

predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení neskorších

predpisov; Zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení

neskorších predpisov, zákon č.

Fyzické osoby, ktoré
boli zvolené a

menované za člena
komisie

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, rodné priezvisko,
dátum a miesto narodenia,

rodinný stav, rodné číslo, číslo
občianskeho preukazu, názov

banky, číslo bank. účtu,
zdravotná poisťovňa, adresa

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení v znení
neskorších predpisov, zákon č.
580/2004  Z. z. o zdravotnom

poistení v znení neskorších
predpisov; zákon č. 650/2004 Z. z. o
doplnkovom dôchodkovom sporení v

znení neskorších predpisov a iné
osobitné zákony nevyhnutné za

účelom výkonu mandátu poslanca
mestského zastupiteľstva

bydliska, tel. č., e-mail, názov,
adresa, tel. č. a e-mail

zamestnávateľa, fotografia

Organizácia obecného
zastupiteľstva - Organizácia a

činnosť zastupiteľstva 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších

predpisov, Zákon č. 211/2000 Z. z. o
slobode informácií v znení

neskorších predpisov

Poslanci obecného
zastupiteľstva, fyzické
osoby prihlásené do

diskusie, osoby,
ktorých sa činnosť
zastupiteľstva týka

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, adresa, podpis, tel. č.,

e-mail a iné údaje nutné pre
dosiahnutie účelu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Obrana Slovenskej
republiky

Evidencia osôb za účelom
uloženia povinnosti poskytnúť
ubytovanie v čase vojny alebo

vojnového stavu

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane
Slovenskej republiky v znení

neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktorým
môže byť uložená

povinnosť

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, adresa, rodné číslo,

údaje o vlastníctve k
nehnuteľnosti

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Evidencia osôb za účelom
uloženia pracovnej povinností
v čase vojny alebo vojnového

stavu - Evidencia osôb,
ktorým môže byť v čase vojny

alebo vojnového stavu
uložená pracovná povinnosť 

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane
Slovenskej republiky v znení

neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktorým
môže byť uložená

pracovná povinnosť

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, rodné číslo, údaje o

mieste pobytu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Ochrana
oznamovateľov

protispoločenskej
činnosti

Oznamovanie
protispoločenskej činnosti -
Oznamovanie kriminality a

inej protispoločenskej
činnosti 

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej

činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Fyzické osoby, ktoré
podali podnet a ktoré
sú prešetrované podľa
zákona o niektorých

opatreniach
súvisiacich s

oznamovaním
protispoločenskej

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia, adresa, miesto

výkonu práce, označenie
zamestnávateľa, podpis, zvukové

záznamy, ďalšie osobné údaje
nevyhnutné na preverenie

podnetu; Osobitné kategórie

3 roky
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činnosti 

osobných údajov, ktoré sú
predmetom podnetu alebo

zistené počas šetrenia; Osobné
údaje týkajúce sa uznania viny za
trestné činy, priestupky podľa čl.

10 Nariadenia alebo § 17
zákona, ktoré sú predmetom
podnetu alebo zistené počas

šetrenia

Ochrana zdravia

Predchádzanie ochoreniam

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia

a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších

predpisov

Fyzické osoby, ktorých
sa plnenie zákonných

povinností obce
dotýka

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, rodné číslo, trvalý

pobyt, kontaktná adresa,
telefonický kontakt, meno a

priezvisko všeobecného lekára;
Osobitná kategória OÚ: údaje o

zdravotnom stave v rozsahu
potrebnom na zabezpečenie

epidemiologického vyšetrovania,
údaje o podozrivých faktoroch,

vektoroch prenosu, imunite osôb
v ohnisku nákazy a ďalšie

epidemiologické údaje

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Petície

Petície - Vybavovanie petícií

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení neskorších predpisov,

iné osobitné zákony, ktoré môžu
ustanoviť náležitosti petície (najmä

zákon č. zákon č. 30/2019 Z. z. o
hazardných hrách a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov)

Členovia petičného
výboru, fyzické osoby,

ktoré sa zúčastňujú
petície

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, adresa pobytu, podpis

a iné údaje, ak to vyžaduje
osobitný zákon

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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Podnety a
sťažnosti

Vybavovanie podnetov a
sťažností

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov

Osoby, ktoré podali
podnet na obec alebo

osôb, ktorých sa
podnet týka

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, emailová adresa,

tel .číslo, súpisné číslo stavby,
údaje z listu vlastníctva;

Osobitná kategória OÚ: údaje
týkajúce sa zdravia, invalidity, ak

sú súčasťou podnetu 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Podujatia
Žiadosť o súhlas na použitie

zábavnej pyrotechniky

Zákon č. 58/2014 Z. z. o
výbušninách, výbušných predmetoch

a munícii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

Fyzická osoba ako
žiadateľ alebo fyzická
osoba ako zástupca

právnickej osoby,
žiadateľa na použitie

zábavnej pyrotechniky

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, adresa a miesto

použitia pyrotechniky

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Oznámenie o verejnom
kultúrnom podujatí

Zákon SBR č. 96/1991 Zb. o
verejných kultúrnych podujatiach v

znení neskorších predpisov

Fyzická osoba ako
organizátor podujatia

alebo fyzická osoba
ako zástupca
organizátora

podujatia

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, adresa, emailová

adresa, telefónne číslo, miesto a
čas konania podujatia

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Prezentácia
činností obce a jej

obyvateľov

Prezentácia činností -
Prezentácia činností

(propagácia) v pôsobnosti
obce

Nariadenie čl. 6 odst. 1 písm. a) -
súhlas dotknutej osoby

Starosta, zamestnanci
a iné fyzické osoby,

ktorých sa
prezentačná činnosť

týka

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko,

funkcia/pracovné zaradenie,
fotografia, video a iné osobné
údaje za účelom dosiahnutia

účelu spracúvania 

po dobu trvania
zmluvného/funkčné
ho vzťahu; 10 rokov

Podujatia - Podujatia (akcie)
organizované a vykonávané v

pôsobnosti obce

Nariadenie čl. 6 ods. 1 písm. f) -
oprávnený záujem

Návštevníci a iné
fyzické osoby, ktorých

sa podujatia týkajú

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, tel. č.,
e-mail, fotografia a iné osobné
údaje za účelom dosiahnutia

účelu spracúvania 

po dobu trvania
zmluvného/funkčné
ho vzťahu; 10 rokov

Prevádzkovanie profilu na
sociálnych sieťach

Nariadenie čl. 6 ods. 1 písm. f) -
oprávnený záujem

Užívatelia sociálnych
sietí

Bežné osobné údaje: osobné
údaje zverejnené dotknutou

osobou na sociálnej sieti;
Osobitná kategória OÚ: len v

prípade, ak ich zverejnila sama
dotknutá osoba

v súlade s
podmienkami

prevádzkovateľov
sociálnych sietí
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Priestupky

Prejednávanie a
objasňovanie priestupkov v

pôsobnosti obce

Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších

predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, zákon
č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v

znení neskorších predpisov, iný
osobitný zákon, ktorý ustanovuje

pôsobnosť obce na úseku
priestupkov 

Fyzické osoby, ktoré sú
účastníkmi

priestupkov, ich
objasňovania a
priestupkového

konania, zúčastnená
osoba, svedok a iné

fyzické osoby, ktorých
sa osobné údaje

týkajú

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, rodné číslo,

dátum narodenia, adresa, údaj o
doklade totožnosti; Osobitná

kategória OÚ: št. príslušnosť a
údaje týkajúce sa zdravia;
Osobné údaje týkajúce sa

uznania viny za trestné činy a
priestupky vo vzťahu k údajom o

priestupkovej činnosti 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Referendum
Evidencia žiadateľov o

referendum a účastníkov
referenda

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov

Fyzické osoby ako
žiadatelia o

referendum alebo
účastníci referenda

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, trvalý pobyt, podpis

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Okrsková komisia
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o

obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

Fyzické osoby ako
členovia okrskovej

komisie

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, dátum narodenia,

adresa, podpis

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Samostatne
hospodáriaci

roľníci
Evidencia samostatne

hospodáriacich roľníkov

Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom
podnikaní občanov v znení

neskorších predpisov

Fyzické osoby  -
samostatne

hospodáriaci roľníci

Bežné osobné údaje: meno a
priezvisko samostatne

hospodáriaceho roľníka, miesto
jeho trvalého bydliska, rodné

číslo, prípadne údaje o
osobitnom oprávnení alebo

povolení, pokiaľ sa na určitý druh
činnosti podľa osobitných

predpisov vyžadujú, a deň zápisu
do evidencie

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Sčítanie
obyvateľov, bytov

a domov
Evidencia účastníkov sčítania

Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní
obyvateľov, domov a bytov v roku

2021 a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Účastníci sčítania
Bežné údaje: potrebné pre

potreby sčítania

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Evidencia sčítacích asistentov

Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní
obyvateľov, domov a bytov v roku

2021 a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Sčítací asistent

Bežné údaje: meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresa

trvalého pobytu, telefónne číslo,
emailová adresa

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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Slobodný prístup k
informáciám

Žiadosti o sprístupnenie
informácií podľa zákona o

slobodnom prístupe k
informáciám - Vybavovanie

žiadosti o sprístupnenie
informácií 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon

o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov

Žiadatelia (fyzické
osoby, FO) a dotknuté
osoby (§ 9 zákona o
slobode informácií)

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, adresa, údaje

dotknutej osoby; Osobitná
kategória, iba ak sú predmetom

spracúvania v žiadosti

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Konania o opravných
prostriedkoch podľa zákona o

slobodnom prístupe k
informáciám

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon

o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov, zákon č.

71/1967 Zb. o správnom  konaní
(správny  poriadok) v znení

neskorších predpisov

Žiadatelia (FO) a
dotknuté osoby (§9
zákona o slobode

informácií)

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, adresa, údaje

dotknutej osoby sprístupnené
povinnou osobou na základe

zákona alebo súhlasu; Osobitná
kategória, iba ak sú predmetom

spracúvania; OÚ týkajúce sa
uznania viny za trestné činy,
priestupky, ak sú predmetom

žiadosti 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Sociálne služby
Kontrolná činnosť vo veciach

sociálnych služieb - Výkon
kontrolnej činnosti vo veciach

soc. služieb podľa zákona o
soc. službách  

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení

zákon č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom oprávnení

(živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktorých
sa kontrolná činnosť

týka

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia,

adresa, rodné číslo, prechodný a
trvalý pobyt, údaje týkajúce sa

výkonu kontrolnej činnosti;
Osobitná kategória údajov -

údaje o zdraví, údaje o uznaní
viny za trestné čina priestupky ak

sú zistené počas kontroly 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Evidencia osôb, ktorým nie je
možné poskytnúť prechodné

ubytovanie

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení

zákon č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom oprávnení

(živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov

Fyzické osoby -
žiadatelia, kt. nie je

možné poskytnúť
prechodné ubytovanie

(rodinní príslušníci,
bývalí ubytovaní)

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, dátum narodenia,

bydlisko, údaje o dôvodoch prečo
nemožno poskytnúť ubytovanie

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Finančný príspevok na
sociálnu oblasť -

Poskytovanie príspevku na
soc. oblasť 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení

zákon č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom oprávnení

(živnostenský zákon) v znení

Fyzické osoby, ktorým
sociálnu službu
poskytuje alebo

poskytol, poskytovateľ
sociálnej služby 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, rodné

číslo ak je pridelené a dátum
narodenia

po dobu trvania
zmluvného vzťahu
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neskorších predpisov

Sporová agenda

Súdne konania - Vybavovanie
súdnych sporov

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný
sporový poriadok v znení neskorších
predpisov; Zákon č. 301/2005 Z. z.

Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov; Zákon č. 162/2015 Z. z.

Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktoré
majú postavenie

účastníka
konania/subjektu

konania alebo jeho
zástupcu, osoby

oprávnenej konať,
svedka, iné FO

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, adresa trvalého

pobytu, dátum narodenia, tel.
číslo, podpis; Osobitná kategória

údajov, iba ak sú predmetom
spracúvania alebo poskytnuté

počas konania

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Správa
registratúry

Správa registratúry - Správa
došlej a odoslanej pošty

(správa registratúry)

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov; zákon č.
305/2013 Z. z. o elektronickej

podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci (zákon o e-

Governmente)  v znení neskorších
predpisov

Odosielatelia a
prijímatelia

korešpondencie (FO)

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, adresa, tel. číslo, e-

mail. adresa, predmet
korešpondencie, iné údaje

nevyhnutné na dosiahnutie účelu
spracúvania 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Starosta
Agenda týkajúca sa starostu

obce

Zákon SNR č. 369/19990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov; Zákon č. 180/2014 Z. z. o

podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

Kandidáti na starostu,
starosta

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, dátum narodenia,

trvalý pobyt, podpis,
zamestnanie; Spracúvanie

údajov týkajúcich sa uznania viny
za trestné činy a priestupky

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Stavebné konanie
a územné

plánovanie

Stanoviská podľa stavebného
zákona - Vydávanie

záväzných stanovísk podľa
stavebného zákona

Nariadenie čl. 6 ods. 1 písm. e) -
plnenie úlohy vo verejnom záujme 

Fyzické osoby, ktorých
sa stanoviská týkajú

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, tel. č.,
e-mail, podpis, iné osobné údaje

za účelom dosiahnutia účelu
spracúvania

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Špeciálny stavebný úrad -
Konania v pôsobnosti úradu
podľa stavebného zákona,

vrátane kolaudačných konaní

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskrorších
predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú
účastníkmi konania 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, tel. č.,

e-mail, podpis a iné osobné
údaje, ktoré sú nevyhnutné na

účely kontrolnej činnosti,
poskytnuté alebo zistené v

priebehu kontrolnej činnosti;

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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Osobitné kategórie OÚ: podľa čl.
9 ods. 1 Nariadenia alebo § 16

ods. 1 zákona môžu byť
predmetom spracúvania, ak sú

predmetom konania alebo
zistené v priebehu konania;
Osobné údaje týkajúce sa

uznania viny za trestné
činy/priestupky podľa čl. 10

Nariadenia môžu byť predmetom
spracúvania, ak sú predmetom

konania alebo zistené v priebehu
konania

Štátny stavebný dohľad nad
miestnymi komunikáciami -
Výkon stavebného dohľadu

nad stavebnými
komunikáciami 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov 

Fyzické osoby, ktorých
sa stavebný dohľad

týka

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, tel. č.,

e-mail, podpis a iné osobné
údaje, ktoré sú nevyhnutné na

účely kontrolnej činnosti,
poskytnuté alebo zistené v

priebehu kontrolnej činnosti;
Osobitné kategórie OÚ: podľa čl.

9 ods. 1 Nariadenia môžu byť
predmetom spracúvania, ak sú

predmetom dohľadu alebo
zistené v priebehu dohľadu;
Osobné údaje týkajúce sa

uznania viny za trestné činy,
priestupky podľa čl. 10

Nariadenia môžu byť predmetom
spracúvania, ak sú predmetom

dohľadu alebo zistené v priebehu
dohľadu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Územné plánovanie -
Vykonávanie činností na

úseku územného plánovania
podľa stavebného zákona 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskrorších
predpisov

Fyzické osoby, ktorých
sa územné plánovanie

týka 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, podpis,
údaje z katastra nehnuteľností a

iné osobné údaje za účelom
dosiahnutia účelu spracúvania

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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Sťažnosti

Sťažnosti - Vybavovanie
sťažností podľa zákona o

sťažnostiach

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
v znení neskorších predpisov

Sťažovatelia,
zástupcovia

sťažovateľov (FO), iné
osoby, ktorých údaje

sú uvedené v sťažnosti
alebo nevyhnutné na
vybavenie sťažností

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, adresa, e-mail.

kontakt na sťažovateľa, údaje
zistené alebo predložené v

priebehu vybavovanie sťažnosti;
Osobitná kategória, iba ak sú

predmetom spracúvania alebo
zistené v priebehu 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Súpisné
a orientačné čísla

Žiadosť o pridelenie
súpisného čísla

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri
adries a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov; Zákon SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v

znení neskorších predpisov

Žiadatelia o pridelenie
súpisného čísla

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, adresa, e-mail.

kontakt na žiadateľa

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Školstvo

Pracovnoprávna agenda
riaditeľov školských zariadení

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, zákon č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo

verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o

odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo

verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, zákon č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v

znení neskorších predpisov

Uchádzači o funkciu
riaditeľa, fyzické
osoby, ktoré sú

riaditeľmi 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, tel. č.,

e-mail, podpis, životopisné údaje,
mzdové náležitosti a iné osobné

údaje nevyhnutné na dosiahnutie
účelu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Rada školy/materskej školy - Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej Členovia rady Bežné osobné údaje: najmä titul, v súlade s
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Ustanovenie a evidencia
členov rady školy/materskej

školy

správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

meno, priezvisko, príslušnosť k
škole, údaj o tom, za koho je

zvolený/delegovaný, podpis a iné
osobné údaje za účelom

dosiahnutia účelu spracúvania 

príslušnými
právnymi predpismi

Štatistické výkazy - Zber
údajov na účely rozdeľovania
a poukazovania výnosu dane

z príjmov obciam

Zákon č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl,

stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov

Dieťa, žiak, poslucháč,
zákonný zástupca

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, dátum narodenia,

školské zariadenie

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Vydanie súhlasu na zaradenie
školského zariadenia do siete
škôl a školských zariadení SR

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú
žiadateľmi o zaradenie
školy alebo školského

zariadenia do siete
škôl a školských

zariadení SR

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, adresa trvalého

pobytu (bydliska), tel. číslo a
emailová adresa

po dobu trvania
zmluvného vzťahu

Ekonomika a
účtovníctvo

Ekonomika, účtovné doklady
- Ekonomická agenda a jej

spracovanie 

Zákon č. 413/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších

predpisov; Zákon č. 222/2004 Z. z. o
DPH v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších

predpisov; Zákon č. 40/1964 Z. z.
Občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov; Zákon č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v

znení neskorších predpisov; Zákon č.
595/2013 Z. z. o dani z príjmov v

znení neskorších predpisov; Zákon č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo

verejnom záujme v znení neskorších
predpisov; Zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších

predpisov;  Zákon č. 211/200 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám;
Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný

Zamestnanci,
zamestnanci

dodávateľov tovarov a
služieb, fyzické osoby,

ktorým vznikne
povinnosť úhrady

Bežné osobné údaje súvisiace so
správou účtovných dokladov,
najmä titul, meno, priezvisko,

adresa trvalého pobytu, adresa
prechodného pobytu, telefónne
číslo, e-mailová adresa, dátum
narodenia, rodné číslo, druh a

číslo dokladu totožnosti, podpis,
číslo účtu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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zákonník v znení neskorších
predpisov

Verejné
obstarávanie

Verejné obstarávania (VO) -
VO na dodanie tovaru,

poskytnutie služby a
uskutočnenie stavebných

prác

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších

predpisov

Fyzické osoby, ktorú
sú štatutárom alebo

zamestnancom
uchádzača alebo jeho
subdodávateľa, iné FO

podľa zákona o
verejnom obstarávaní

Bežné osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, adresa, dátum

narodenia, doklady a potvrdenia
potrebné pre VO; Osobitná
kategória OÚ týkajúca sa

uznania viny za trestné činy a
priestupky vo vzťahu k

bezúhonnosti.

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Volebné práva
Evidencia kandidátov a
kandidátskych listín -

Evidencia kandidátov na
poslancov obecného

zastupiteľstva a starostu
obce

Zákon č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného

práva v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktoré
kandidujú na

poslancov mestského
zastupiteľstva a

primátora, osoby
oprávnené konať v

mene politických strán

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, titul, dátum

narodenia, zamestnanie, ktoré
kandidát vykonáva v čase

podania kandidátnej listiny,
podpis, adresa trvalého pobytu

kandidáta, titul, meno a
priezvisko, funkcia osoby
oprávnenej konať v mene

politickej strany

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Obecná volebná komisia -
Evidencia členov obecnej

volebnej komisie

Zákon č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného

práva v znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktoré sú
členmi mestskej

volebnej komisie,
osoby oprávnené

konať v mene
politických strán,

náhradníci

Bežné osobné údaje: meno,
priezvisko, dátum narodenia,

adresa, podpis

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Zberný dvor
Zber druhotných surovín

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov 

Fyzické osoby alebo
zástupcovia

právnických osôb,
ktoré odovzdávajú

Bežné osobné údaje: u fyzickej
osoby meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu a číslo dokladu

totožnosti; u fyzickej osoby,

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi
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odpad na zbernom
dvore

ktorá je zodpovedným
zástupcom právnickej osoby

alebo fyzickej osoby –
podnikateľa alebo je osobou

oprávnenou konať v ich mene
alebo ide o fyzickú osobu –

podnikateľa, rovnakom rozsahu
ako v prvom bode a obchodné

meno, identifikačné číslo
organizácie a sídlo právnickej

osoby alebo miesto podnikania
fyzickej osoby – podnikateľa,

Životné prostredie
Údržba zelene - Výrub a jej

nahradenie 

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších

predpisov

Fyzické osoby, ktoré
požiadajú o výrub

drevín a umiestnenie
náhradnej výsadby

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, tel. č.,
e-mail, podpis, iné osobné údaje

za účelom dosiahnutia účelu
spracúvania

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Odstraňovanie vozidiel -
Odstraňovanie vozidiel z

miest, na ktorých poškodzujú
alebo ohrozujú životné

prostredie alebo narušujú
estetický vzhľad obce či
osobitne chránenej časti

prírody a krajiny

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov 

Fyzické osoby, ktoré sú
držiteľmi vozidla,
vlastníkmi vozidla 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, ŠPZ,
VIN číslo a iné osobné údaje

podľa osobitných predpisov na
dosiahnutie účelu 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Oznámenia o nezákonne
umiestnenom odpade -

Vybavovanie oznámení o
nezákonne umiestnenom

odpade 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov 

Vlastník, správca
alebo nájomca

nehnuteľnosti, iná
fyzická osoba 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, tel. č.,
e-mail a iné osobné údaje podľa

osobitných predpisov na
dosiahnutie účelu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Objektivizácia hluku, vibrácií
a infrazvuku

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia

a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších

predpisov

Účastníci konania o
objektivizácii

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, tel. č.,
e-mail a iné osobné údaje podľa

osobitných predpisov na
dosiahnutie účelu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Súhlasy pre malé zdroje Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v Fyzické osoby, ktoré Bežné osobné údaje: najmä titul, v súlade s
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znečistenia ovzdušia -
Vydávanie súhlasov k

stavbám malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia

znení neskorších predpisov, zákon č.
71/1976 Zb. o správnom konaní

(správny poriadok) v znení
neskorších predpisov 

žiadajú o vydanie
súhlasu (povolenia),

účastníci konania 

meno, priezvisko, adresa, tel. č.,
e-mail, podpis, údaje súvisiace so

stavbou malého zdroja
znečistenia ovzdušia a iné

osobné údaje nevyhnutné na
dosiahnutie účelu

príslušnými
právnymi predpismi

Žiadosť o vodnú stavbu

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný

zákon) 

Fyzické osoby, ktoré
žiadajú o vydanie

súhlasu (povolenia),
účastníci konania 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, tel. č.,
e-mail, podpis, údaje súvisiace s

vodnou stavbou a iné osobné
údaje nevyhnutné na dosiahnutie

účelu

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Kontrolná činnosť
dodržiavania povinností
prevádzkovateľa malých

zdrojov znečistenia - Výkon
kontroly dodržiavania

povinností prevádzkovateľov
malých zdrojov znečistenia

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v
znení neskorších predpisov

Fyzické osoby, ktorých
sa kontrolná činnosť

týka 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, tel. č.,

e-mail, podpis a iné osobné
údaje, ktoré sú nevyhnutné na

účely kontrolnej činnosti,
poskytnuté alebo zistené v

priebehu kontrolnej činnosti 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Povolenie výnimky zo zákazu
činnosti v ochrannom pásme

- Vydávanie povolení
výnimiek zo zákazu činnosti 

Nariadenie čl. 6 ods. 1 písm. e) -
plnenie úlohy vo verejnom záujme 

Fyzické osoby, ktoré
požiadali o povolenie 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, tel. č.,
e-mail, podpis, iné osobné údaje

za účelom dosiahnutia účelu
spracúvania

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

Nakladanie s komunálnymi
odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov 

Fyzická osoba, ktorá je
držiteľom odpadu /

poplatníkom 

Bežné osobné údaje: najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, číslo

občianskeho preukazu, tel. č., e-
mail 

v súlade s
príslušnými

právnymi predpismi

32



Poskytovanie osobných údajov a kategórie príjemcov osobných údajov

K osobným údajom môžu mať okrem orgánov verejnej moci, dozorných a kontrolných orgánov,

ako aj orgánov činných v trestnom konaní a súdov, prístup tieto kategórie príjemcov:

 zodpovedná osoba (DPO) prevádzkovateľa
 právne zastúpenie prevádzkovateľa
 poskytovatelia softvérových riešení
 poskytovatelia aplikácií
 poskytovatelia cloudových riešení
 podpora a administrácia webového sídla
 poistenie majetku a osôb
 zabezpečenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti
 poskytovatelia kamerových systémov
 prevádzkovatelia sociálnych sietí

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

K prenosu osobných údajov do tretích krajín  alebo medzinárodných  organizácií  dochádza  len

v prípade, ak:

 je prenos nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu,

 prenos  sa  uskutočňuje  z registra,  ktorý  je  podľa  práva  Únie  alebo  práva členského  štátu

určený na poskytovanie informácií  verejnosti a ktorý je tvorený na nahliadanie  verejnosti

alebo akejkoľvek osobe, ktorá vie preukázať oprávnený záujem, ale len pokiaľ sú v tomto

konkrétnom prípade splnené podmienky stanované právom Únie alebo právom členského

štátu na nahliadnutie.

Aktuálnosť a platnosť dokumentu

Vlastníkom  tohto  dokumentu  je  Obec  Miloslavov,  ktorá  zabezpečuje  jeho  aktuálnosť  podľa

potreby, minimálne však raz za rok.
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