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Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných, údajov v Obci a informácie poskytnuté 
prevádzkovateľom 

 
v zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o 
ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a GDPR”) 

                                                                                                                                    
1. Prevádzkovateľom  podľa týchto podmienok sa rozumie: 
 
Obec Smolenice, Ul. SNP č. 52, 919 04 Smolenice, IČO: 00312983, e-mail: 
info@smolenice.com. 
 
2. Zodpovednou osobou podľa týchto podmienok sa rozumie: 
 
KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava, JUDr. Katarína Kročková,  e-mail: 
dpo@krockapartners.sk 

 
3. Spracúvanie osobných údajov 
 
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. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje predovšetkým splnenie zákonných 
povinností podľa osobitných predpisov, plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov 
na základe žiadosti dotknutej osoby, splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri 
výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií (napr. dane) alebo preneseného 
výkonu štátnej správy, účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany 
v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý však nesúvisí a nie je 
vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy, 
základe súhlasu dotknutej osoby. 
 
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb alebo od iných osôb a orgánov 

v súlade s GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi v rozsahu 
nevyhnutnom podľa týchto predpisov na dosiahnutie účelu spracúvania. 
 

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne 
získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje alebo 
ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. 
 

 

4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie 
 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj na právnom základe  - súhlas dotknutej osoby a to 
v prípade, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod. Poskytnutie (udelenie) súhlasu  je dobrovoľný. 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. 
Odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 
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5. Kto sú príjemcovia ?  
 
Osobné údaje sa poskytujú v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych 
predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci, OČTK atď.) alebo 
nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo 
sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane 
osobných údajov. 
 

6. Prenos do tretích krajín. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie 
vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov 
môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť 
umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú 
prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a 
považujú za spoločnosti, ktoré  zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.  

Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR. 
 
 
7. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti. 
 
Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom 
individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej 
spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.  
 

 
8. Doba spracúvania  

Prevádzkovateľ spracúva OÚ len  nevyhnutný čas t. j. po dobu trvania účelu a dodržiava pri tom zásady 
spracúvania OÚ. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo odvolania 

súhlasu. 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 

 
9. 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 
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bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údaje 
v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia GDPR. 
 
Aké máte práva? 
 
Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) 
právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na 
prístup k informáciám. 

➢ Právo na opravu. 
  

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, 
ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ. 

➢ Právo na výmaz. 
  

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, 
ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je 
splnený niektorý z týchto dôvodov: 

• OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval, 
• dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel 

alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis, 
• dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ ak sa to týka priameho marketingu 

vrátane profilovania,   
• OÚ sa spracúvajú nezákonne, 
• je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  
alebo 

• sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá 
osoba má menej ako 16 rokov. 

 
Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané 
bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a 
náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí 
spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej 
OÚ a ich kópie alebo odpisy. 
 

➢ Právo na prenosnosť údajov. 
 

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v 
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto 
OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak: 
- sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe 

súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný 
predpis, 

- spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 
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➢ Právo namietať 
 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho 
marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym 
marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva 
najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  
jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže 
uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. 

➢ Odvolanie súhlasu 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa jej týkajú. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho 
odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti 
informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 

➢ Právo na prístup k informáciám. 
 

Dotknutá osoba  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, 
ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať 
prístup k týmto OÚ a informácie o: 

• účele spracúvania OÚ, 
• kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ 

nespracováva osobitnú kategóriu OÚ, 
• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ 

poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak 
je to možné, 

• dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, 
• práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich 

vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie 
OÚ, 

• práve podať návrh na začatie konania, 
• zdroji OÚ, ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby, 
• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v 

týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o 
použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto 
spracúvania OÚ pre dotknutú osobu. 

 
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od 
doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade 
vás budeme informovať. 
 
Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá soba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať 
primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný 
poskytnúť OÚ dotknutej osobe spôsobom akým požiadala alebo podľa jej požiadavky. 
 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dotknutú osobu verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétnu 
dotknutú osobu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. 
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prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií 
o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany OÚ. 
 

• Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou. 

Dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu OÚ slovenskej 
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: 
statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu 
elektronickou formou je potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poplatok), resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 
Zákona. 

10. Online prostredie  
 
Obec ako prevádzkovateľ je zodpovedná za zber dát  a čiastočne aj prevádzkovatelia 
platforiem sociálnych sietí. V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme ako spoloční 
prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 Nariadenia.  
 
Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto funpage na týchto platformách: 

✓ Facebook 
 
Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby 
a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu  OÚ dotknutých osôb sa 
vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Používatelia sociálnych 
sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných 
údajov prevádzkovateľom nájdete na nižšie:     
 

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných profilov  FUN PAGE  na 
sociálnych sieťach  a komunikácia s vami ako občanmi, interakcia k témam k obci ako 
i odpovedanie na príslušné otázky v komentároch  napr. Facebook/Instagram.  
 
Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s 
názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za 
nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých 
súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný 
kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá 
na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód 
užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na 
Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem. 
 
Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich  „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako 
napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy 
sociálnych sietí. Osobné údaje následnej nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si 

mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk,
https://dataprotection.gov.sk/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
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vyhradzuje právo vymazať také komentáre a iné obsahy ako videá, obrázky atď., ak ide 
o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo 
inak porušujúce základné ľudské práva a slobody)  to obsahy  a právo zdieľať vaše príspevky 
v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí.  
 
Príspevky sa uchovávajú na našej stránke „timeline“ po neobmedzenú dobu alebo pokým ich 
vy nemažete ako komentujúci občania, alebo ak to nevymažeme my ako prevádzkovateľ. 
 
11. Registrácia na webe  
 
Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia na webovom sídle obce. Obec spracováva 
osobné údaje ako e-mail, heslo. 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) súhlas dotknutej 
osoby. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať a to odhlásiť sa z registrácie. 
Registrácia sa automaticky vymaže do 1 roka od posledného prihlásenia. 
 
Pred registráciou na webovom sídle obce využívame služby od  Google reCAPTCHA (ktorý nám 
povie, či ste, alebo nie ste robot, viz.  Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google a 
ich Zmluvné podmienky) od spoločnosti Google, Inc..  
 
 
12. Bezpečný prenos údajov 
 
Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket 
Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich 
systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými 
a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov 
prostredníctvom neoprávnených osôb. 
 
13. IP Adresa 

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z 
hľadiska ochrany OÚ označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. 

 
IP adresa sa stáva OÚ ak: 
IP adresa je OÚ, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou 
identifikáciou (meno, email…), 
• statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať 

za osobné údaje, 
• dynamická IP adresa bude považovaná za OÚ v prípade, keď poskytovateľ online 

služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory 
považované za OÚ (napr. meno, priezvisko, e-mail a pod.). 

 
 
14. Získavanie a spracúvanie anonymných údajov  

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením 
týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/terms
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pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene 
zaznamenávajú tieto údaje: 

o Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku 

o Dátum a čas zaslania požiadavky 

o Názov prezeranej stránky resp. súboru 

o Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali 

o Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa 

o Operačný systém, ktorý užívateľ používa. 

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré 
nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný. 

 
 
15. Používanie COOKIES 

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu 
pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám 
aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. 

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a 
podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“). 

Čo sú cookies? 

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača 
odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do 
iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies 
sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov 
webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový 
prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá 
pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. 

P.č. Kategória  Typ  

1. Nevyhnutné/nutné cookies  

Tieto cookies sú nevyhnutné pre využívanie  našich 
webových stránok a používanie ich funkcii. Bez týchto 

cookies nemôžu fungovať služby ako nákupní košík 
nebo elektronická fakturácia. Cookies v tejto kategórii 
musí byť stále zapnuté. Sú nutné pre základnú funkciu 

webovej aplikácie a jej bezpečné fungovanie. Vzhľadom 
k tomu, nie je možné ju vypnúť a pre ich ukladanie nie 

je  potrebný súhlas. možné ju vypnúť a pre ich 
ukladanie nie je  potrebný súhlas. 
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2. Funkčné cookies  

Tieto cookies slúžia k  zvýšeniu funkčnosti a 
personalizácii, umožňujú našim webovým stránkam 

pamätať si vaše voľby pri prehliadaní. V cookie môžeme 
napríklad uložiť vaši geografickou polohu, aby bolo 
zaručené, že budeme zobrazovať webové stránky 

lokalizované pre vaši oblasť. Tiež si môžeme pamätať 
prvky ako veľkosť textu, písma a ďalší prispôsobiteľné 
prvky webu. Tieto cookies sa taktiež môžu používať k 

sledovaniu toho, aké produkty ste si už prehliadali, aby 
nedochádzalo k zbytočnému opakovaniu. Informácie 

zhromažďované týmito cookies vás osobne 
neidentifikujú. 

3. Výkonové (štatistické) 

Tieto cookies slúžia k zhromažďovaniu informácii o tom, 
ako používate naše webové stránky. Pomáhajú nám 
určiť, ktoré stránky nečastejšie navštevujete. Dáta 

používame k optimalizácii našich webových stránok 
a k zjednodušení orientácie na nich. Tieto cookies 

rovnako slúžia k informovaniu partnerských subjektov 
o tom, že ste na niektorý z našich webov prešli zo 

stránok partnera a pokiaľ vaša návšteva pokračovala 
nákupom produktu alebo služby od nás, vrátane 

detailov o nakúpenom produkte alebo službe. Všetky 
informácie zhromaždené týmito súbormi cookie sú 

združované, a sú teda anonymné 

4. Cookies tretích strán  

Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných 
webových stránok. Preto môžu byť počas používania 
našich webových stránok vytvorené súbory cookies, 
ktoré nepodliehajú kontrole. Príkladom toho je, ak 

prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu 
alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany 

(napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje 
obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube 
alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov 

cookies od týchto služieb tretích strán. Stránka nemôže 
mať ani kontrolu nad ukladaním, ani prístup k týmto 
súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie 
strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady 

ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies 
týchto tretích strán. 

 

Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ? 

Cookies, ktoré sa používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina 
internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto 
nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú 
cookies poslať do vášho zariadenia. 
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Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné 
zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý 
prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v 
prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) 
alebo pomocou prehliadača. 

Potup pri odstránení cookies: 

V programe Internet Explorer  

1. V ponuke „Nástroje" vyberte položku "Možnosti internetu".. 
2. Kliknite na kartu "Ochrana osobných údajov". 
3. Teraz môžete nastaviť bezpečnostné nastavenia pre internetovú zónu. Tu nastavíte, či 

a ktoré súbory cookies sa majú prijať alebo zamietnuť. 
4. Pomocou tlačidla "OK" potvrdíte vaše nastavenie. 

V programe Google Chrome:  

1. V lište symbolov prehliadača kliknite na ponuku Chrome na  pravej časti obrazovky.  
2. Teraz zvoľte "Nastavenia". 
3. Rozklikne sa Vám modrá lišta, kde na v ľavom rohu obrazovky znova kliknete na 

"Nastavenia" a na položku „rozšírené“. 
4. V časti "Ochrana súkromia a zabezpečenia" kliknite na položku "Nastavenia obsahu". 
5. V časti "Cookies" môžete pre cookies vykonať nasledovné nastavenia. 
o Vymazať Cookies. 
o Štandardne blokovať Cookies. 
o Po ukončení prehliadača štandardne vymazať súbory cookies a údaje 

webových stránok. 
  

Stránka využíva tieto cookies. Pre súbory cookies, ktoré potrebujeme na prevádzkovú 
a funkčnú činnosť našej webovej stránky, nepotrebujeme Váš súhlas, nakoľko spracovávame 
tieto cookies „z nevyhnutnosti“ teda na základe oprávneného záujmu. Pre analytické cookies 
potrebujeme Váš súhlas.  

       Cookie názov  Typ  Účel spracovania Trvanie   

 
 

_gat 
 

 
Performance 

 

 
 

This cookies is installed 
by Google Universal 

Analytics to throttle the 
request rate to limit the 

colllection of data on 
high traffic sites. 

 

 

1 minute 
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       Cookie názov  Typ  Účel spracovania Trvanie   

_gid Analytics This cookie is installed 
by Google Analytics. 
The cookie is used to 
store information of 

how visitors use a 
website and helps in 
creating an analytics 

report of how the 
wbsite is doing. The 

data collected including 
the number visitors, the 
source where they have 

come from, and the 
pages viisted in an 
anonymous form. 

 

1 day 

_gat_gtag_UA_117240772_1 Analytics  
Google uses this cookie 

to distinguish users. 

1 day  

 
 

_ga 

 
 

Analytics 

This cookie is installed 
by Google Analytics. 
The cookie is used to 

calculate visitor, 
session, camapign data 
and keep track of site 

usage for the site's 
analytics report. The 

cookies store 
information 

anonymously and 
assigns a randoly 

generated number to 
identify unique visitors. 

 

 

Analytics 

 
PHPSESSID 

 
Other 

 
Potrebné cookies na 
správne fungovanie 

stránky. 

 

Neuchovávajú 
sa 
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PRÍLOHA  
 
Náležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov (účely spracúvania, právny základ 
kategórie dotknutých osobných údajov a príjemcovia) sú bližšie popísané v prílohe.  
 
 
                         

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

1. Výber miestnej dane z nehnuteľnosti   

Účel spracúvania  výber miestnej dane z nehnuteľnosti  

Právny základ  zákon č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálny a drobný 
odpad v platnom znení  
 

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 
na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú daňovníkmi dane, 
zástupcovia daňových subjektov a iné fyzické 
osoby, ak je to nevyhnutné podľa osobitných 
zákonov 

Lehota na výmaz  10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov 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 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Kategória príjemcov  

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
 
 

3. Výber poplatkov za užívanie verejného 
priestranstva   

 

Účel spracúvania  výber poplatkov za užívanie verejného 
priestranstva  

Právny základ  zákon č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálny a drobný 
odpad v platnom znení, zákon č. 563/2009 Z. 
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z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 
na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú daňovníkmi dane, 
zástupcovia daňových subjektov a iné fyzické 
osoby, ak je to nevyhnutné podľa osobitných 
zákonov 

Lehota na výmaz  10 rokov 

Opis kategórií osobných údajov 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 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Kategória príjemcov  

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

4. Výber poplatkov za stočné   

Účel spracúvania  Výber poplatkov za stočné   

Právny základ  zákon č. 145/1995 Z. z o správnych 
poplatkoch v platnom znení 
 

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 
na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú daňovníkmi dane, 
zástupcovia daňových subjektov a iné fyzické 
osoby, ak je to nevyhnutné podľa osobitných 
zákonov 

Lehota na výmaz  10 rokov 

Opis kategórií osobných údajov 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 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
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údajov údajov 

Kategória príjemcov  

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

5. Výber poplatkov za miestny rozhlas  

Účel spracúvania  Výber poplatkov za miestny rozhlas   

Právny základ  zákon č. 145/1995 Z. z o správnych 
poplatkoch v platnom znení. 
 

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 
na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú daňovníkmi dane, 
zástupcovia daňových subjektov a iné fyzické 
osoby, ak je to nevyhnutné podľa osobitných 
zákonov 

Lehota na výmaz  10 rokov 

Opis kategórií osobných údajov 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 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Kategória príjemcov  

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

6. Výber poplatkov za hrobové miesta  

Účel spracúvania  Výber poplatkov za hrobové miesta.   

Právny základ  zákon č. 131/2010 Z. z.  o pohrebníctve 
v platnom znení 
 

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 
na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby (pozostalí) 

Lehota na výmaz  10 rokov 

Opis kategórií osobných údajov Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, 
najmä titul, meno, priezvisko, rodné číslo, 
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adresa trvalého pobytu, údaje týkajúce sa 
nehnuteľností, podpis a iné osobné údaje 
podľa osobitných predpisov na dosiahnutie 
účelu 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Kategória príjemcov  

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
 

7. Výber  poplatkov za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad 

 

Účel spracúvania  výber poplatkov za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad 

Právny základ  zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálny a drobný 
stavebný odpad v platnom znení,  

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 
na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby (pozostalí) 

Lehota na výmaz  10 rokov 

Opis kategórií osobných údajov 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 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Kategória príjemcov  

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
 

8. Ekonomická agenda a spracovanie 
účtovných dokladov 

 

Účel spracúvania  Ekonomická agenda a spracovanie účtovných 
dokladov   

Právny základ  Osobitné zákony, najmä zákon č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov, 
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zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. 
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení 
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 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. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov 

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 
na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb zamestnanci, zamestnanci dodávateľov 
tovarov a služieb, fyzické osoby, ktorým 
vznikne povinnosť úhrady 

Lehota na výmaz  výkazy ročné (účtovné uzávierky, záverečný 
účet)  - 10 rokov (A) 
výkazy krátkodobé – 10 rokov  
účtovné doklady a interné doklady – 10 rokov 
 investičné doklady – 10 rokov (A) 
hlavná kniha – 10 rokov (A) 
účtovné knihy (ostatné) – 10 rokov 
bankové doklady – 10 rokov  
pokladničné doklady – 10 rokov 
zoznamy číselných znakov a symbolov 
používaných v účtovníctve – 10 rokov, 
stavy zásob – 5 rokov 
úhrady, výzvy – 10 rokov, 
upomienky – 10 rokov 
zálohové platby – 10 rokov 

Opis kategórií osobných údajov 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 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Kategória príjemcov  



16 

 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

9. Elektronizácia služieb obce  

Účel spracúvania  Elektronizácia služieb obce.   

Právny základ  Zákon č. 275/2006 Z. z. o IS VS v platnom 
znení, výnos MF SR č. 55/2014 o štandardoch 
IS VS, zákon č. 305/2013 Z. z. o eGovermente 
v planom znení   

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 
na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb zamestnanci, zamestnanci dodávateľov 
tovarov a služieb, fyzické osoby (obyvatelia) 

Lehota na výmaz  10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov 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 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Kategória príjemcov  

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

10. Správa siete  

Účel spracúvania  správa siete – zabezpečovanie prevádzky IS 
obce a vnútorného spracovateľského 
prostredia 

Právny základ  zákon č. 275/2006 Z. z. o IS VS v platnom 
znení, zákon č. 305/2013 Z. z. 
o eGovernmente v platnom znení, Výnos MF 
SR č. 55/2014 o štandardoch IS VS 

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 
na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb zamestnanci, zamestnanci dodávateľov 
tovarov a služieb, fyzické osoby (obyvatelia) 

Lehota na výmaz  10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov Osobné údaje súvisiace so správou účtovných 
dokladov, najmä titul, meno, priezvisko, 
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adresa trvalého pobytu, adresa prechodného 
pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, 
dátum narodenia, rodné číslo, druh a číslo 
dokladu totožnosti, podpis, číslo účtu 

Kategórie príjemcov Maroš Sládek – ALTECH 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
 

11. Prenájmy bytových a nebytových 
priestorov 

 

Účel spracúvania  Prenájmy bytových a nebytových priestorov. 
Služby a činnosti spojené s prenájmom, 
výkonom správy bytov).  

Právny základ  zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v platnom znení, 
zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov v platnom znení  

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 
-  zmluvné a predzmluvné vzťahy 

Opis Kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou 
nájomného vzťahu nebytových alebo 
bytových  priestorov 

Lehota na výmaz  10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, 
najmä titul, meno, priezvisko, dátum 
narodenia, rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, 
číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na 
dosiahnutie účelu spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon 
neustanoví inak 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

12. Prenájmy bytových a nebytových 
priestorov 

 

Účel spracúvania  Prenájmy bytových a nebytových priestorov. 
Služby a činnosti spojené s prenájmom, 
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výkonom správy bytov).  

Právny základ  zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v platnom znení, 
zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov v platnom znení, 
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 
-  zmluvné a predzmluvné vzťahy 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou 
nájomného vzťahu nebytových alebo 
bytových  priestorov 

Lehota na výmaz  10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä 
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, číslo účtu, 
podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie 
účelu spracúvania 

Kategórie príjemcov neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon 
neustanoví inak 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

13. Vydávanie  a evidencia rybárskych lístkov   

Účel spracúvania  Vydávanie a evidencia rybárskych lístkov  

Právny základ  zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve a v znení 
neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva 
životného prostredia SR č. 185/2006 Z. z. , 
ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. 
o rybárstve v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov  

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 
- na splnenie úlohy vo verejnom záujme (čl. 6 
ods. 1 písm. e) Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby  
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Lehota na výmaz  10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon 
neustanoví inak 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

14. Vydávanie  osvedčení pre SHR   

Účel spracúvania  Vydávanie osvedčení pre SHR 

Právny základ  Zákon č. 219/1991 Zb. o súkromnom 
podnikaní občanov v platnom znení  

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby (obyvatelia obce) 

Lehota na výmaz  10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon 
neustanoví inak 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
 
Útvar kontroly (miestny kontrolór) 
 

 15. Evidencia a vybavovanie sťažností   

Účel spracúvania  Evidencia a vybavovanie sťažností. 

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

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby (obyvatelia obce) 

Lehota na výmaz  10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon 
neustanoví inak 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
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údajov údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

16. Petície   

Účel spracúvania  Petície  

Právny základ  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. 18/2019 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) 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú petície, 
členovia petičného výboru, zástupca 

Lehota na výmaz  10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu 
(meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis, 
dátum narodenia a iné údaje, ak to vyžaduje 
osobitný zákon) 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon 
neustanoví inak 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
   

17. Oznamovanie protispoločenskej činnosti   

Účel spracúvania  Oznamovanie protispoločenskej činnosti  

Právny základ  Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  
 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 
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Opis Kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré podali podnet a ktoré sú 
prešetrované podľa zákona o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti 

Lehota na výmaz  5 rokov   

Opis kategórií osobných údajov osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu 
(meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis, 
dátum narodenia a iné údaje, ak to vyžaduje 
osobitný zákon) 

 Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 
9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo 
§ 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov, ktoré sú predmetom 
podnetu alebo zistené počas šetrenia 

 Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za 
trestné činy, priestupky podľa čl. 10 
nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov, ktoré sú predmetom podnetu alebo 
zistené počas šetrenia 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon 
neustanoví inak 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
Sociálna agenda  
 

18. Vybavovanie sociálnej agendy  

Účel spracúvania  Vybavovanie sociálnej agendy  -aktivačná 
činnosť  

Právny základ  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti v platnom znení, zákon č. 
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
v platnom znení 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb Obyvatelia obce 

Lehota na výmaz  10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon 
neustanoví inak 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
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údajov údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

19. Vybavovanie žiadostí o posúdenie 
odkázanosti na poskytnutie sociálnej služby 
v sociálnych zariadeniach. 

 

Účel spracúvania  Vybavovanie žiadostí o posúdenie 
odkázanosti na poskytnutie sociálnej služby 
v sociálnych zariadeniach. 

Právny základ  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych služnách 
v platnom znení 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb Obyvatelia obce 

Lehota na výmaz  10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu  

Kategórie príjemcov Seniorka O.Z.  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

20. Vybavovanie potvrdení na sociálne 
a dôchodkové účely 

 

Účel spracúvania  Vybavovanie potvrdení na sociálne 
a dôchodkové účely 

Právny základ  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
v platnom znení 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb Obyvatelia obce 

Lehota na výmaz  10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu  

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 
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21. Právna agenda   

Účel spracúvania  Vybavovanie právnej agendy- zastupovanie 
obce v pracovno-právnych a súdnych 
sporoch, príprava podkladov. 

Právny základ  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v platnom znení, zákon č. 513/1991 Zb. 
obchodný zákonník, zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v platnom znení, zákon č. 
233/1995 Z. z. exekučný poriadok v platnom 
znení. 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb Obyvatelia obce, zamestnanci  

Lehota na výmaz  10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu  

Kategórie príjemcov Advokátska kancelária  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
 

22. Správa majetku obce    

Účel spracúvania  správa majetku obce 

Právny základ  zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 
v platnom znení 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb Obyvatelia obce, zamestnanci  

Lehota na výmaz  10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Kategória príjemcov  

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
 

23. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok  
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a faktúr   

Účel spracúvania  povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a 
faktúr 

Právny základ  zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení,  

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb obyvatelia obce 

Lehota na výmaz  10 rokov 

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov fabrico, s.r.o.  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

24. Evidencia hrobových miest  

Účel spracúvania  evidencia fyzických osôb, ktoré si 
kúpili/prenajímajú hrobové miesto na 
obecnom/mestskom cintoríne. 

Právny základ  zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom 
znení zákon č. 238/1998 Z. z o príspevku na 
pohreb. 

 - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 
splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb Pozostalí fyzické osoby, ktoré si kúpili alebo si 
prenajímajú hrobové miesto, rodinní príslušníci 
nebohých. 

Lehota na výmaz  10 rokov 

Opis kategórií osobných údajov meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú 
v hrobovom mieste uložené, miesto a dátum jej 
narodenia a úmrtia, rodné číslo, dátum uloženia 
ľudských pozostatkov s uvedením hrobového 
miesta a hĺbky pochovania, meno, priezvisko, 
adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo 
nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, dátum uzavretia 
nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, údaj 
o vypovedaní nájomnej zmluvy, osobné údaje 
rodinných príslušníkov. 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, 
ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu 
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou 
chorobu. 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 
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 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
 

25. Evidencia prijatej a odoslanej pošty    

Účel spracúvania  Evidencia prijatých a odoslaných zásielok 

Právny základ  - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 
splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia) 

 Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a 
o doplnení niektorých zákonov  
Vyhláška č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a 
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente)  

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa 
nachádzajú v registratúre. 

Lehota na výmaz  Rôzne v zmysle registratúrneho poriadku 

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje (titul, meno, priezvisko, 
podpis, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne 
číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu). 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
 

26. Komisie pri Obecnom zastupiteľstve  

Účel spracúvania  Komisie pri Obecnom zastupiteľstve – 
prerokúvanie žiadostí a sťažností obyvateľov 
obce a vydávanie odporúčajúcich stanovísk 
pre Obecné zastupiteľstvo 

Právny základ  zákon č. 369//1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení, zákon č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení, zákon č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v platnom znení, 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 

Lehota na výmaz  10 rokov 
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Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
 

27. Obecné zastupiteľstvo - prerokúvanie 
žiadostí a sťažností obyvateľov obce 
a vydávanie stanovísk na základe odporúčaní 
komisií. 

 

Účel spracúvania  Obecné zastupiteľstvo - prerokúvanie žiadostí 
a sťažností obyvateľov obce a vydávanie 
stanovísk na základe odporúčaní komisií. 

Právny základ  zákon č. 369//1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení, zákon č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení, zákon č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v platnom znení, 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 

Lehota na výmaz  10 rokov 

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
 

28. Vydávanie povolení a rozhodnutí podľa 
stavebného zákona Stavebným úradom 

 

Účel spracúvania  vydávanie povolení a rozhodnutí podľa 
stavebného zákona Stavebným úradom 

Právny základ  zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v platnom znení 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 
- spracuvanie osobných údajov je vo 
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verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 

Lehota na výmaz  10 rokov 

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

29. Vydávanie povolení a rozhodnutí podľa 
stavebného zákona Stavebným úradom 

 

Účel spracúvania  vydávanie povolení a rozhodnutí podľa 
stavebného zákona Stavebným úradom 

Právny základ  zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v platnom znení,  
zákon č. 145/1995 z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 

Lehota na výmaz  10 rokov 

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

30. Vydávanie povolení k výkopom studní  

Účel spracúvania  vydávanie povolení k výkopom studní 

Právny základ  zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom 
znení 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 
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Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 

Lehota na výmaz  5 rokov 

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
 

31. Vydávanie povolení k výrubu stromov  

Účel spracúvania  vydávanie povolení k výrubu stromov 

Právny základ  zákon č. 198/2014 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny v platnom znení 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 
- spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej 
vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 

Lehota na výmaz  5 rokov 

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
Civilná ochrana  
 

32. Agenda civilnej ochrana obyvateľstva  

Účel spracúvania  Civilná ochrana obyvateľstva 

Právny základ  zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
v platnom znení,  
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v 
znení neskorších predpisov  
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
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7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v 
znení neskorších predpisov  
ústavný zákon č. 227/2002 o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu v 
znení neskorších prepisov  
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v 
krízových situáciách mimo času vojny a 
vojnového stavu v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii 
závažných priemyselných havárií a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 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 v platnom znení, zákon č. 
319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky 
v znení neskorších prepisov  
zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov  
 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 
- spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej 
vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (čl. 
6 ods. 1 písm. e) Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 

Lehota na výmaz  plán evakuácie - 10 rokov, materiál civilnej 
ochrany a prostriedky individuálnej ochrany; 
Ochranné stavby a ukrytie; Financovanie 
civilnej ochrany obyvateľstva – 10 rokov, 
požiare, rozbory požiarovosti – 5 rokov  
bezpečnostné a iné mimoriadne opatrenia – 
5 rokov (A)  

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného Neuskutočňuje sa. 
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rozhodovania vrátane profilovania 

 
 
Matrika  
 

33. Matrika   

Účel spracúvania  Štátna evidencia osobného stavu fyzických 
osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo 
alebo zomreli na území Slovenskej republiky 
a štátnych občanov Slovenskej republiky, 
ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo 
zomreli v cudzine.  

Právny základ  Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení 
neskorších predpisov  
Zákon č. 36/2005 Z. Zákon o rodine a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v 
znení neskorších predpisov  

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 
-spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 
na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom 
záujme alebo pri výkone verejnej moci 
zverenej prevádzkovateľovi (čl. 6 ods. 1 písm. 
e) Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 

Lehota na výmaz  zmeny mena a priezviska – 30 rokov (A)  
zápis do osobitnej matriky; Výpis z matričnej 
knihy - 5 rokov, záznam rozhodnutia úradov a 
súdov cudzích krajín – 5 rokov (A)  
Zbierky listín; Rodné čísla; Sobáše s 
cudzincami; Dodatočné záznamy do 
matričných kníh; Určenie otcovstva 
súhlasným vyhlásením – 100 rokov  
Osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu 
manželstva – 30 rokov  
Matriky, matričné knihy – 100 rokov (A)  
Matričné doklady na použitie v cudzine; 
Potvrdenie o žití do cudziny; Vydanie 
delegácie k uzavretiu manželstva; 
Osvedčovacie knihy; Oznamovacia povinnosť 
v matričných veciach – 10 rokov   

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
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údajov údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

34. Osvedčovanie listín  

Účel spracúvania  Osvedčovanie listín a podpisov na listinách  
 

Právny základ  Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a 
podpisov na listinách okresnými úradmi a 
obcami v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov  

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 

Lehota na výmaz  Osvedčovacie knihy 10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Tretie strany   

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

35. Vypracovávanie volebných zoznamov 
a spracovanie výsledkov volieb 

 

Účel spracúvania  Zabezpečenie priebehu volieb, agenda 
volieb, zabezpečenie agendy obce podľa 
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  

Právny základ  Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí  
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov  

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 
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Lehota na výmaz  Výsledky volieb – 5 rokov (A), ostatná 
dokumentácia volieb – 2 roky, organizačno-
technické zabezpečenie referend – 10 rokov, 
hospodársko-finančné zabezpečenie 
referend – 10 rokov, ostatná dokumentácia z 
referend – 2 roky, výsledky referend – 10 
rokov (A)  

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
 
 

36. Zabezpečovanie referenda   

Účel spracúvania  Zabezpečenie priebehu volieb, agenda 
volieb, zabezpečenie agendy obce podľa 
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  

Právny základ  zákon č. 564/1992 Zb.  o spôsobe   vykonania 
referenda v platnom znení 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 

Lehota na výmaz  zabezpečenie referend – 10 rokov, výsledky 
referend – 10 rokov (A)  

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

37. Evidencia obyvateľov   

Účel spracúvania  Evidencia obyvateľov.  

Právny základ  zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu 
občanov Slovenskej republiky a registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
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predpisov  

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 

Lehota na výmaz  prihlasovacie, odhlasovacie lístky na trvalý 
pobyt, prihlasovacie lístky na prechodný 
pobyt, záznamy k prihláseniu lístkom, 
oznámenie o skončení trvalého pobytu v SR – 
70 rokov, zákaz poskytovaní údajov o mieste 
pobytu (písomné dožiadanie občana) – 10 
rokov , zrušenie záznamu o trvalom pobyte – 
10 rokov, podkladové doklady k evidencii 
občana, rodné, sobášne, úmrtné listy, zmena 
priezviska – 10 rokov  

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

38. Evidencia brancov a vojakov   

Účel spracúvania  Evidencia brancov a vojakov 

Právny základ  zákon č. 570/2005 Z. z.  o brannej povinnosti   
v platnom znení 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 

Lehota na výmaz  5 rokov 

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

39. Sčítanie obyvateľov  

Účel spracúvania  Sčítanie obyvateľov 

Právny základ  zákon č. 263/2008 Z. z.  o sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov   v platnom znení 
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 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 

Lehota na výmaz  10 rokov 

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

40. Uplatňovanie práv dotknutých osôb  

Účel spracúvania  Účelom spracúvania OÚ je vybavovanie žiadostí 
fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich 
práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní OÚ  
a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Právny základ  Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – občania obce 

Lehota na výmaz  10 rokov 

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov Úrad na ochranu osobných údajov SR 

Iný prevádzkovateľ pri oznamovacej povinnosti 
v súvislosti s opravou, vymazaním alebo 
obmedzením osobných údajov, zodpovedná 
osoba  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
Škola  
 

41. Evidencia detí s povinnou školskou 
dochádzkou 

 

Účel spracúvania  evidencia detí s povinnou školskou 
dochádzkou 

Právny základ  zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon)   v platnom 
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znení, Smernica MŠVV a Š SR č. 34/2014,  
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a o školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – deti  

Lehota na výmaz  5 rokov  - školská dochádzka  

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 
 

42. Príspevok na stravu a učebné pomôcky  

Účel spracúvania  poskytovanie príspevkov na stravu a učebné 
pomôcky žiakom v hmotnej núdzi 

Právny základ  zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej 
núdzi    v platnom znení 

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb fyzické osoby – deti  

Lehota na výmaz  5 rokov   

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

43. Marketing  

Účel spracúvania  Účelom spracúvania osobných údajov je 
prihlásenie sa na odber noviniek z obce. 
Obec spracováva osobné údaje ako e-mail. 
 

Právny základ   

 - spracúvanie osobných údajov je súhlas 
dotknutej osoby  (čl. 6 ods. 1 písm. a) 
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Nariadenia) 

Opis Kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sa prihlásili na odber 
newslettra. 

Lehota na výmaz  3 roky   

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov webhosting  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

44. Fotografie, videá  

Účel spracúvania  Vyhotovovanie fotografií, videozáznamov, 
audiozáznamov a audiovizuálnych záznamov 
na účely propagácie obce. Účelom je 
utváranie podmienok na kultúrnu, osvetovú, 
záujmovú a umeleckú činnosť a na účely 
oprávnených záujmov, ktoré sleduje obec 
(zvýšenie záujmov obyvateľov a organizované 
podujatia). 

Právny základ  - oprávnený záujem   (čl. 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia) 
- súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) 
Nariadenia) alebo zákonného zástupcu 
dotknutej osoby 

Aký oprávnený záujem ? Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na 
zdokumentovaní a uchovávaní a informovaní 
občanov obce na svojej webovej stránke 
a sociálnych sieťach o svojich aktivitách, 
službách, kultúrnych podujatiach.  

Opis Kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú na fotke 

Lehota na výmaz   3 roky   

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 
údajov 

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných 
údajov 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 

 Informácia o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 
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