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Informačná povinnosť Obecného úradu v Smoleniciach pre obyvateľov obce 

ul. SNP č. 52, 919 04 Smolenice, IČO: 00312983, telefón: 
e-mail: info@smolenice.com 

 

Zodpovedná osoba: Mgr. Natália Slováková 

e-mail: zodpovednaosoba@smolenice.com 

 

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinnosti úradu ako orgánu územnej 
samosprávy v zmysle zákona č. 369/1991 Zb. o Obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien 
a doplnkov. Pri spracúvaní osobných údajov úradom ste ako obyvateľ obce dotknutou osobou, 

t. j. osobou, o ktorej sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Osobné údaje sme získali 
na základe Vášho súhlasu a pri plnení povinností vyplývajúcich z osobitných zákonov. 
 

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely: 
 

a) Miestne dane a miestne poplatky 

Prevádzkovateľ spracúva pri výbere miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobný stavebný odpad, poplatkov za stočné, miestny rozhlas a za hrobové miesta nasledovné 
osobné údaje: meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, dátum 
narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa.  
Právnym základom je zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a zákon č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v platnom znení. Osobné údaje sú spracúvané v zmysle § 13 ods. 1 
písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pri plnení úloh realizovaných pri 
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľom.  
Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ. 
Osobné údaje sú spracúvané po dobu, počas ktorej je obyvateľ obce platiteľom daní 
a poplatkov.  

 

b) Prenájom bytových a nebytových priestorov 

 

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje nájomcov bytových a nebytových 
priestorov : meno, priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu a rodné číslo. 
Právnym základom je zákon č. 116/1990 Zb. o nájme o podnájme nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov z znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. 
b) Nariadenia GDPR. 

Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ. 
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o nájme bytových a nebytových 
priestorov. 

 

c) Činnosť Stavebného úradu 

 

Prevádzkovateľ spracúva pri vydávaní povolení a rozhodnutí v zmysle stavebného zákona 
nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu 
a list vlastníctva. 
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Právnym základom je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).  
Osobné údaje sú spracúvané v zmysle § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov pri plnení úloh realizovaných pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľom.  
Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ. 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o vydanie povolenia alebo 

rozhodnutia do doby stanovenej stavebným zákonom. 
 

d) Ochrana životného prostredia 

 

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje pri povoľovaní výrubu stromov, výkopov 
studní, vydávaní rybárskych lístkov a osvedčení pre SHR, pri ochrane životného prostredia : 
Meno a priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu. 
Právnym základom je zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, 
zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 139/2002 Z. z. o rybách v platnom znení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný 
zákon) v platnom znení, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy v platnom znení.  
Osobné údaje sú spracúvané v zmysle § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov pri plnení úloh realizovaných pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľom.  
Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ. 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o vydanie povolenia do doby 

stanovenej registratúrnym poriadkom. 
 

e) Civilná ochrana obyvateľstva 

 

Prevádzkovateľ spracúva pri civilnej ochrane obyvateľstva nasledovné osobné údaje: meno 
a priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu. 
Právnym základom je zákon č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane v platnom znení. Osobné údaje 
sú spracúvané v zmysle § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
pri plnení úloh realizovaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľom.  
Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ. 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby  stanovenej registratúrnym poriadkom. 
 

f) Matrika 

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pri vybavovaní matričných úkonov pre obyvateľov 
obcí Smolenice a Lošonec a pri výbere poplatkov za tieto úkony. Vedie podklady pre register 
trestov občanov. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, rodné meno, bydlisko, rodné 
číslo, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, dátum úmrtia, rodinný stav, štátna 
príslušnosť, údaje o odsúdenej osobe. 
Právnym základom je zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení, zákona č. 599/2001 
Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov v platnom znení a zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine.  
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Osobné údaje sú spracúvané v zmysle § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov pri plnení úloh realizovaných pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľom.  
Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ,  Ministerstvo vnútra SR a Generálna 
prokuratúra SR. 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby  stanovenej registratúrnym poriadkom, po uplynutí 
úložnej doby je dokumentácia uložená v Štátnom archíve MV SR. 

 

g) Realizácia volieb a referend 

 

Prevádzkovateľ spracováva pri výkone volieb do Národnej rady,  volieb prezidenta republiky, 

volieb do orgánov samosprávneho kraja, volieb do orgánov samosprávy obcí, volieb do 
Európskeho parlamentu a výkone referenda nasledovné osobné údaje : meno a priezvisko, 

bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, dátum narodenia, štátna 
príslušnosť. 
Právnym základom je zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákon č. 331/2003 
Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracovávané v zmysle § 13 
ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pri plnení úloh realizovaných 
pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľom.  
Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ a   Ministerstvo vnútra SR. 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby  stanovenej registratúrnym poriadkom, po uplynutí 
úložnej doby je dokumentácia uložená v Štátnom archíve MV SR. 
 

h) Evidencia obyvateľov, brancov a vojakov 

 

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje pri evidencii obyvateľov, brancov 
a vojakov  : meno priezvisko, rodné meno, bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, 
dátum narodenia a dátum úmrtia.  
Právny základom je zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov 
SR.  

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov pri plnení úloh realizovaných pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľom.  
Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ,  Ministerstvo vnútra SR a príslušná vojenská 
správa. 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby  stanovenej registratúrnym poriadkom, po uplynutí 
úložnej doby je dokumentácia uložená v Štátnom archíve MV SR. 
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i) Sociálne veci 
 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje občanov pri aktivačnej činnosti, vydávaní potvrdení 
pre sociálne a dôchodkové účely, vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na poskytnutie 
sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Zoznam osobných údajov: meno 
a priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, rodné číslo.  
Právnym základom je zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení, zákon č. 
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. 
z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.  
Osobné údaje sa spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. 
Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ a zariadenia sociálnych služieb.  
Osobné údaje sú spracúvané počas doby  stanovenej registratúrnym poriadkom. 
 

j) Školstvo 

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pri priznávaní príspevkov na učebné pomôcky a na 

stravu žiakom v hmotnej núdzi a pri evidencii žiakov s povinnou školskou dochádzkou v tomto 

rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, údaje o dieťati a zamestnávateľovi otca 
a matky. 

Právnym základom je zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 279/1993 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších 
predpisov. Osobné údaje sa spracúvajú v zmysle § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov pri plnení úloh realizovaných pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľom.  
Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ. 
 Osobné údaje sú spracúvané počas doby  stanovenej registratúrnym poriadkom. 
 

 

k) Správa majetku obce 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vlastníkov nehnuteľností v katastri obce v nasledovnom 

rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, list vlastníctva.  
Osobné údaje sa spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. 

Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ. 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby  stanovenej registratúrnym poriadkom. 
 

l) Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje občanov pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr 
v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo a číslo občianskeho 
preukazu.  

Osobné údaje sa spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. 
Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ a spoločnosť fabrico s.r.o. – sprostredkovateľ.  
Osobné údaje sú spracúvané počas doby  stanovenej registratúrnym poriadkom. 
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m) Hrobové miesta 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pozostalých a zosnulých a eviduje poplatky za hrobové 
miesta a zmluvy k hrobovým miestam. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, bydlisko, 

rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia a dátum úmrtia.  
Osobné údaje sa spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. 
Príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ. 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby  stanovenej registratúrnym poriadkom. 
 

Zásady ochrany osobných údajov 

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou úradu a len 

po  dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú 
mať výlučne osoby poverené úradom (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, 
ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. 
Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s Registratúrnym poriadkom úradu. Zo 
zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami 

zálohovania, ak to bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na 
predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku 
bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údaje 
v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov.  
 

Na základe čoho budú Vaše osobné údaje spracovávané ? 

 

Vaše osobné údaje budú spracovávané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, 
ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácii o účeloch 
spracúvania. 
 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie? 

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. 
 

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie? 

 

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie 
profilovania. 

 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané ? 

 

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 
Z. z. o archívoch a registratúrach, na základe ktorého bol vypracovaný Registratúrny poriadok 
prevádzkovateľa. Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, 
právnych základoch a dobe uchovávania je uvedený v Záznamoch o spracovateľských 
činnostiach prevádzkovateľa. 
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Aké máte práva? 

 

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, 
máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese 
zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho 

základe o Vás spracúvali. 
 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme 
k dispozícii, ako aj informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov 
Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný 
spôsob ich použitia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými 
prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.  
 

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť 
a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú tieto údaje nepresné, alebo ich 
treba doplniť, požiadajte o ich úpravu, aktualizovanie alebo doplnenie. 
 

Právo na výmaz - máte právo požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, 
ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali už viac nie sú potrebné na pôvodného účelu 
spracovania. Vaše právo na vymazanie osobných údajov je treba posúdiť z hľadiska právnych 
predpisov a lehôt na ich uchovávanie, čo znamená, že nebudeme môcť výmaz uskutočniť, ak 
postupujeme podľa osobitných predpisov. 
 

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený požiadať, aby Vaše 
osobné údaje neboli ďalej používané. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, 
ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje 
nepotrebujeme používať. 
 

Právo na prenosnosť osobných údajov – za určitých okolností máte právo požiadať o prenos 

osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na 
prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo 
na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 
 

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich 
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený 
dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme ďalej Vaše osobné údaje spracúvať. 
 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že 
Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,   so   sídlom  na Hraničnej ul. 12, 820 
07 Bratislava. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal 
náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).                     
                                                                           

 
 

 

 


