
Prevádzkovateľ

IS Účel spracúvania

Zákonná požiadavka / 

Zmluvná požiadavka / 

Oprávnený záujem / 

Súhlas 

Právny základ 

spracovateľskej 

činnosti

Kategórie 

dotknutých osôb

Kategória 

osobných 

údajov

Účtovné doklady
spracovanie 

účtovných dokladov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

145/1995 Zb. o 

správnych poplatkoch 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. 

311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 

552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom 

záujme a o v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v 

znená neskorších 

predpisov, Zákon č. 

253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových 

pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby, ktorých 

osobné údaje sú 

spracúvané v 

súvislosti so 

spracovaním 

účtovných dokladov, 

najmä zamestnanci, 

starosta, poslanci, 

dodávatelia a 

odberatelia 

prevádzkovateľa, 

zástupcovia a 

zamestnanci 

dodávateľov a 

odberateľov 

prevádzkovateľa, 

nájomncovia 

obecného úradu a 

hrobových miest, iné 

fyzické osoby 

uvedené na 

účtovných dokladoch 

a zápisoch

bežné osobné 

údaje

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa* 

Obec Rybky, so sídlom: Rybky 110, 906 04 Rybky, IČO: 00 309 915

príloha Zásad ochrany osobných údajov a informačnej povinnosti Prevádzkovateľa



Správa registratúry

správa registratúry a 

prijatej a odoslanej 

pošty (vrátane 

elektronickej úradnej 

schránky obce)

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, 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 a 

o zmene a doplnení 

niekotrých zákonov (o e-

Governmente) v znení 

neskorších predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

odosielatelia a 

prijímatelia úradnej 

korešpondencie, 

zástupcovia a 

zamestnanci 

právnických osôb - 

odosielateľov a 

prijímateľov úradnej 

korešpondencie

bežné osobné 

údaje

Súdne konania
evidencia a vedenie 

súdnych konaní

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

160/2015 Z. z. Civilný 

sporový poriadok v znení 

zákona v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 162/2015 Z.z. 

správny súdny poriadok 

v znení neskorších 

predpisov , Zákon č. 

307/2016 Z. z. o 

upomínacom konaní a o 

doplnení niektorých 

zákonov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

účastníci konania, 

strany  a iné fyzické 

osoby, ktoré 

vystupujú v konaní

bežné osobné 

údaje a osobitná 

katerória 

osobných údajov

Správne konania
evidencia a vedenie 

správnych konaní

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

162/2015 Z. z. Správny 

súdny poriadok v 

platnom znení,  Zákon č. 

71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny 

poriadok) v znení 

neskorších predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

účastníci konania a 

iné fyzické osoby, 

ktoré vystupujú v 

konaní

bežné osobné 

údaje



Exekučné konania
evidencia a vedenie 

exekučných konaní

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

233/1995 Z. z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej 

činnosti (exekučný 

poriadok) v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

účastníci konania a 

iné fyzické osoby, 

ktoré vystupujú v 

konaní

bežné osobné 

údaje a osobitná 

katerória 

osobných údajov

Priestupky 

vedenie priestukových 

konaní a ukladanie 

sankcií

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v 

znení neskorších 

prepdisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

priestupcovia, iné 

fyzické osoby, ktoré 

vystupujú v 

priestupkovom konaní 

bežné osobné 

údaje, osobitná 

kategória 

osobných údajov 

v zákonom 

stanovených 

prípadoch

Verejné obstarávania

zadávanie zákaziek a 

realizácia verejných 

obstarávaní

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní v 

znení neskorších 

predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

účastníci verejného 

obstarávania, fyzické 

osoby - zástupcovia 

účastníkov vrejného 

obstarávania, iné 

fyzické osoby, ktoré 

vystupujú vo 

verejnom obstarávaní

meno, 

priezvisko, e-

mail, telefónne 

číslo, pri odborne 

spôsobilých 

osobách aj 

adresa, dátum 

narodenia, údaje 

o odbornej 

kvalifikácii, 

vlastnoručný 

podpis, 

vzdelanie, prax a 

iné bežné 

osobné údaje



Verejné obstarávania
vyhodnocovanie 

verejných obstarávaní

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní v 

znení neskorších 

predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

účastníci verejného 

obstarávania, fyzické 

osoby - zástupcovia 

účastníkov vrejného 

obstarávania,  iné 

fyzické osoby, ktoré 

vystupujú vo 

verejnom obstarávaní

meno, 

priezvisko, 

dátum 

narodenia, ak 

nebolo pridelené 

identifikačné 

číslo, e-mail, 

telefónne číslo, 

pri odborne 

spôsobilých 

osobách aj 

adresa, dátum 

narodenia, údaje 

o odbornej 

kvalifikácii, 

vlastnoručný 

podpis, 

vzdelanie, prax a 

iné bežné 

osobné údaje

Verejné obstarávania

zriaďovanie komisie 

pre verejné 

obstarávanie

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní v 

znení neskorších 

predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

členovia komisie 

(poslanci obecného 

zastupiteľstva) 

meno, 

priezvisko, 

dátum 

narodenia, ak 

nebolo pridelén 

identifikačné 

číslo, e-mail, 

telefónne číslo, 

pri odborne 

spôsobilých 

osobách aj 

adresa, dátum 

narodenia, údaje 

o odbornej 

kvalifikácii, 

vlastnoručný 

podpis, 

vzdelanie, prax a 

iné bežné 

osobné údaje

Prezentácia 

webová stránka - 

zasielanie informácií o 

aktualitách z obce 

(newsletter)

Článok 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia 

spracúvanie 

osobných údajov 

je vykonávané na 

základe súhlasu 

dotknutej osoby

fyzické osoby, ktoré 

sa prihlásili do odberu 

informácií

e-mailová adresa



Prezentácia 

prezentácia a 

propagácia 

prevádzkovateľa a 

verejných podujatí, 

ktoré sa konajú v obci 

prostredníctvom 

vyhotovovania a 

zverejňovania 

fotografií a 

audiovizuálnych 

záznamov z verejných 

podujatí

Článok 6 ods. 1 písm. f) 

Nariadenia 

spracúvanie 

osobných údajov 

je vykonávané na 

základe 

oprávneného 

záujmu,ktorým je 

záujem na 

prezentácií 

prevádzkovateľa 

a verejných 

podujatí 

organizovaných 

prevádzkovateľo

m alebo 

konaných v obci

fyzické osoby - 

účastníci verejných 

podujatí

fotografie a 

prejavy osobnej 

povahy 

zachytené na 

audiovizuálnom 

zázname

Prezentácia 

prezentácia a 

propagácia verejných 

podujatí, ktoré sa 

konajú v obci 

prostredníctvom 

vyhotovovania a 

zverejňovania 

fotografií a 

audiovizuálnych 

záznamov z verejných 

podujatí

Článok 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia 

spracúvanie 

osobných údajov 

je vykonavané na 

základe súhlasu 

dotknutej osoby 

fyzické osoby - 

účastníci verejných 

podujatí

fotografie a 

prejavy osobnej 

povahy 

zachytené na 

audiovizuálnom 

zázname

Prezentácia 
vedenie obecnej 

kroniky 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby, ktoré 

sú uvedené v kronike

bežné osobné 

údaje



Prezentácia 

udeľovanie čestného 

občianstva obce a 

vedenie evidencie 

udelených čestných 

občianstiev obce

Článok 6 ods. 1 písm e) 

Nariadenia, Zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je vykonávané pri 

plnení úloh vo 

verejnom záujme, 

vychádza z § 11 

ods. 4 písm. o) 

Zákona č. 

369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení 

v znení 

neskorších 

predpisov 

fyzické osoby, ktorým 

bolo udelené čestné 

občianstvo obce 

bežné osobné 

údaje 

Prezentácia 

udeľovanie cien obce, 

cien starostu obce a 

vecných darov a 

odmien a vedenie 

evidencie o udelených 

cenách a vecných 

daroch 

Článok 6 ods. 1 písm e) 

Nariadenia, Zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je vykonávané pri 

plnení úloh vo 

verejnom záujme, 

vychádza z § 11 

ods. 4 písm. o) 

Zákona č. 

369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení 

v znení 

neskorších 

predpisov 

fyzické osoby, ktorým 

boli udelené ceny, 

dary alebo odmeny 

bežné osobné 

údaje 



Podnety

vybavovanie iných 

podnetov (správ a 

žiadostí) z 

kontaktných 

formulárov na 

webovej stránke  

prevádzkovateľa, 

prijatej pošty a 

emailových správ, 

ktoré nespĺňajú 

podmienky sťažností, 

petícií a / alebo 

infožiadostí

Článok 6 ods. 1 písm. e) 

Nariadenia, Zákon č 

369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení 

neskorších prepdisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je vykonávané pri 

plnení úloh vo 

verejnom záujme -  

realizácia práva 

občanov obracať 

sa so svojimi 

podnetmi na 

orgány obce, 

vychádza z § 3 

ods. 2 Zákona č. 

369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení 

v znení 

neskorších 

predpisov 

fyzické osoby 

podávajúce podnet a 

ich zástupcovia alebo 

fyzické osoby 

oprávnené konať v 

mene PO, ktorá 

podáva podnet a ich 

zástupcovia 

meno, 

priezvisko, 

adresa, e-

mailová adresa, 

iné údaje 

doručené 

prevádzkovateľo

vi

Petície

prijímanie, evidovanie, 

vybavovanie a 

kontrola petícií

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

85/1990 Zb. o petičnom 

práve v znení neskorších 

predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

členovia petičného 

výboru a fyzické 

osoby uvedené v 

podpisovom hárku

meno, 

priezvisko, 

adresa pobytu, 

podpis, dátum 

narodenia ak to 

vyžaduje 

osobitný predpis,  

pri elektronickej 

petícií adresa 

elektornickej 

pošty, schránky, 

alebo ZEP, iné 

údaje v 

podpisovom 

hárku a pri 

členoch 

petičného výboru 

alebo zástupcovi 

aj dátum 

narodenia

Petície

zverejňovanie 

výsledku vybavenia 

petície na webovej 

stránke 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia,  Zákon č. 

85/1990 Zb. o petičnom 

práve v znení neskorších 

predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

členovia petičného 

výboru

bežné osobné 

údaje 



Sťažnosti
vybavovanie a 

evidencia sťažností

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach v znení 

neskorších predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

sťažovateľ a zástupca 

sťažovateľa alebo 

fyzická osoba 

oprávnená konať v 

mene sťažovateľa 

(PO) a zástupca

meno, priezisko, 

adresa pobytu, e-

mailová adresa 

na doručovanie, 

vlastnoručný 

podpis, ďalšie 

osobné údaje 

zistné alebo 

predložené pri 

vybavovaní 

sťažnosti

Sťažnosti

evidencia 

opakovaných 

sťažností

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach v znení 

neskorších predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

sťažovateľ a zástupca 

sťažovateľa alebo 

fyzická osoba 

oprávnená konať v 

mene sťažovateľa 

(PO) a zástupca

meno, priezisko, 

adresa pobytu, e-

mailová adresa 

na doručovanie, 

vlastnoručný 

podpis, ďalšie 

osobné údaje 

zistné alebo 

predložené pri 

vybavovaní 

sťažnosti

Sťažnosti

vybavovanie a 

evidencia sťažnosti 

proti vybavovaniu 

sťažnosti

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach v znení 

neskorších predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

sťažovateľ a zástupca 

sťažovateľa alebo 

fyzická osoba 

oprávnená konať v 

mene sťažovateľa 

(PO) a zástupca

meno, priezisko, 

adresa pobytu, e-

mailová adresa 

na doručovanie, 

vlastnoručný 

podpis, ďalšie 

osobné údaje 

zistné alebo 

predložené pri 

vybavovaní 

sťažnosti

Sťažnosti odloženie sťažnosti 

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach v znení 

neskorších predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

sťažovateľ a zástupca 

sťažovateľa alebo 

fyzická osoba 

oprávnená konať v 

mene sťažovateľa 

(PO) a zástupca

meno, priezisko, 

adresa pobytu, e-

mailová adresa 

na doručovanie, 

vlastnoručný 

podpis, ďalšie 

osobné údaje 

zistné alebo 

predložené pri 

vybavovaní 

sťažnosti



Sprístupňovanie 

informácií 

vybavovanie a 

evidencia infožiadostí

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

žiadateľ a zástupca 

žiadateľa alebo 

fyzická osoba 

oprávnená konať v 

mene žiadateľa (PO) 

a jej zástupca

meno, 

priezvisko, 

adresa pobytu, e-

mailová adresa, 

iné údaje zistené 

alebo predložené 

k infožiadosti

Sprístupňovanie 

informácií 

vybavovanie 

opravných 

prostriedkov 

infožiadostí

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

žiadateľ a zástupca 

žiadateľa alebo 

fyzická osoba 

oprávnená konať v 

mene žiadateľa (PO) 

a jej zástupca

meno, 

priezvisko, 

adresa pobytu, e-

mailová adresa, 

iné údaje zistené 

alebo predložené 

k infožiadosti

Predbežná ochrana 

poskytovaná obcou 

poskytovanie 

predbežnej ochrany 

obcou 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení 

neskorších prepdisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby, ktoré 

sa domáhajú ochrany 

na obci a fyzické 

osoby - narušitelia 

pokojného stavu a ich 

zástupcovia 

bežné osobné 

údaje 

Práva dotknutých osôb

 vybavovanie žiadostí 

a uplatnených práv 

dotknutých osôb

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby, ktoré 

podali žiadosť alebo 

uplatnili svoje práva

meno, 

priezvisko, 

adresa, iné 

osobné údajoe 

uvedené v 

žiadosti 

Práva dotknutých osôb

evidencia uplatnených 

práv dotknutých osôb 

a evidencia vybavenia 

uplatnených práv 

dotknutých osôb

Článok 6 ods. 1 písm. f) 

Nariadenia 

spracúvanie 

osobných údajov 

je vykonávané na 

základe 

oprávneného 

záujmu 

prevádzkovateľa, 

ktorý spočíva v 

potrebe 

zabezpečiť 

evidenciu 

uplatnených práv 

dotknutých osôb 

pre účely 

prípadnej kontroly 

a preukázania 

splnenia 

zákonných 

povinností 

prevádzkovateľa

fyzické osoby, ktoré 

podali žiadosť alebo 

uplatnili svoje práva 

bežné osobné 

údaje potrebné k 

plneniu 

zákonných 

povinností



Kamerový systém

monitorovanie 

verejných obecných 

priestorov za účelom 

ochrany verejného 

poriadku v obci, 

obecného majetku a 

zdravia osôb 

nachádzajúcich sa v 

monitorovaných 

priestoroch (verejné 

obecné priestranstvá 

a priestory kultúrneho 

domu, priestarnstvá 

pred obecným úradom 

a chodba obecného 

úradu, ktoré sú 

prístupné verejnosti)

Článok 6 ods. 1 písm. e) 

Nariadenia 

spracúvanie 

osobných údajov 

je vykonávané pri 

plnení úloh vo 

verejnom záujme, 

vychádza z § 4 

ods. 3 písm. n) 

Zákona č. 

369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení 

v znení 

neskorších 

predpisov 

fyzické osoby 

nachádzajúce sa v 

monitorovaných 

priestoroch

obrazové 

podobizne a 

prejavy osobnej 

povahy 

zachytené 

kamerovým 

systémom

Zmluvy

plnenie zmluvných 

povinnstí 

prevádzkovateľa na 

základe zmlúv 

uzatvorených s 

dodávateľmi tovarov a 

služieb, nájomcami 

obencých bytov, 

nebytových priestroov 

a inými zmluvnými 

partnermi 

Článok 6 ods. 1 písm. b) 

Nariadenia

spracúvanie 

osobných údajov 

je zmluvnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

účastníci zmluvy, 

fyzické osoby - 

štatutárny orgán 

alebo osoby 

oprávnené konať v 

mene účastníka 

zmluvy, fyzické osoby 

- zmluvné strany, 

fyzické osoby - 

predchádzajúci 

účastníci zmluvných 

vzťahov

bežné osobné 

údaje potrebné k 

uzatvoreniu a 

plneniu zmluvy

Zmluvy

evidencia 

uzatvorených zmlúv 

prevádzkovateľa 

(povinne 

zverejňované, 

nájomné  a pod.) 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k 

informáciám v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby - 

štatutárny orgán 

alebo osoby 

oprávnené konať v 

mene účastníka 

zmluvy, fyzické osoby 

- zmluvné strany, 

fyzické osoby - 

predchádzajúci 

účastníci zmluvných 

vzťahov

bežné osobné 

údaje potrebné k 

uzatvoreniu a 

plneniu zmluvy

Zmluvy 



Zmluvy 

preverovanie 

majetkových pomerov 

žiadateľov o prenájom 

obecných bytov 

obstaraných z 

verejných zdrojov 

(sociálne bývanie)

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

443/2010 Z.z. o 

dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom 

bývaní v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 603/2001 Z.z. o 

životnom minime a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

žiadatelia o pridelenie 

sociálneho bývania, 

ich manželia / 

manželky, 

nezaopatrené deti, 

iné fyzické osoby 

žijúce s nimi v 

spoločnej domácnosti

bežné osobné 

údaje a osobitná 

kategória 

osobných údajov 

(informaćie o 

zdravotnom 

postihnutí)

Zmluvy 

povinné zverejňovanie 

objednávok, faktúr a 

zmlúv na úradnej 

tabuli a webovej 

stránke

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k 

informáciám v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby - 

štatutárny orgán 

alebo osoby 

oprávnené konať v 

mene účastníka 

zmluvy, fyzické osoby 

- zmluvné strany, 

fyzické osoby - 

predchádzajúci 

účastníci zmluvných 

vzťahov

meno, 

priezvisko, 

obchodné meno 

fyzickej osoby - 

podnikateľa, 

adresa trvalého 

pobytu, mieto 

podnikania 

fyzickej osoby - 

podnikateľa, 

funkcia fyzickej 

osoby, 

príslušnosť k 

organizácií

Dane, správa majetku a 

financie

vyrubovanie a 

vyberanie dane z 

nehnuteľností

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za 

komunálne odpady a 

drobné stavebné 

odpadyv znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch 

v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení 

neskorších predpisov

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby - 

platcovia daní, osoby 

žijúce v spoločnej 

domácnosti s 

platcami daní, 

zástupcovia platcov 

daní 

bežné osobné 

údaje

Dane, správa majetku a financie



Dane, správa majetku a 

financie

vyrubovanie a 

vybranie dane za psa

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia,  Zákon č. 

582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za 

komunálne odpady a 

drobné stavebné 

odpady, Zákon č. 

145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch, 

Zákon č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby - 

platcovia daní, fyzické 

osoby - zástupcovia 

platcov daní

bežné osobné 

údaje

Dane, správa majetku a 

financie

vyrubovanie a 

vyberanie dane za 

nevýherné hracie 

prístroje

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia,  Zákon č. 

582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za 

komunálne odpady a 

drobné stavebné 

odpady, Zákon č. 

145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch, 

Zákon č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby - 

platcovia daní, fyzické 

osoby - zástupcovia 

platcov daní

bežné osobné 

údaje

Dane, správa majetku a 

financie

vyrubovanie a 

vyberanie poplatku za 

komunálne odpady a 

drobné stavebné 

odpady

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia,  Zákon č. 

582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za 

komunálne odpady a 

drobné stavebné 

odpady, Zákon č. 

145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch, 

Zákon č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby - 

platcovia poplatku, 

fyzické osoby - 

zástupcovia platcov 

poplatku 

bežné osobné 

údaje

Dane, správa majetku a 

financie

rozhodovanie o 

žiadostiach o zníženie 

alebo o oslobodenie 

od miestnych daní a 

poplatku za 

komunálne odpady a 

drobné stavebné 

odpady

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia,  Zákon č. 

582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za 

komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby - 

žiadatelia a ich 

zástupcovia, fyzické 

osoby - zástupcovia 

žiadateľov

bežné osobné 

údaje



Dane, správa majetku a 

financie

vedenie evidencie 

zaplatených a 

nezaplatnených daní 

a poplatkov , vátane 

poplatkov za služby v 

obci  

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia,  Zákon č. 

582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za 

komunálne odpady a 

drobné stavebné 

odpady, Zákon č. 

145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby - 

platcovia daní a 

poplatkov, osoby 

žijúce v spoločnej 

domácnosti s 

paltcami daní, 

zástupcovia platcov 

daní a poplatkov

bežné osobné 

údaje

Dane, správa majetku a 

financie

vyberanie poplatkov 

za služby v obci 

Článok 6 ods. 1 písm. b) 

Nariadenia 

spracúvanie 

osobných udajov 

je zmluvnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

zmluvné strany, 

fyzické osoby - 

zástupcovia 

zmluvných strán 

bežné osobné 

údaje 

Dane, správa majetku a 

financie

podávanie daňového 

priznania, čiatokového 

priznania, oprávného 

a dodatočného 

priznania  k miestnym 

daniam 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia,  Zákon č. 

582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za 

komunálne odpady a 

drobné stavebné 

odpady, Zákon č. 

145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby - 

platcovia daní a 

poplatkov, osoby 

žijúce v spoločnej 

domácnosti s 

platcami daní, 

zástupcovia platcov 

daní a poplatkov

titul, meno, 

priezvisko, 

adresa trvalého 

pobytu, rodné 

číslo, príslušnosť 

k organizácií



Dane, správa majetku a 

financie

podávanie ohlásení o 

vzniku poplatkovej 

povinnosti 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia,  Zákon č. 

582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za 

komunálne odpady a 

drobné stavebné 

odpady, Zákon č. 

145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby - 

platcovia daní a 

poplatkov, osoby 

žijúce v spoločnej 

domácnosti s 

paltcami daní, 

zástupcovia platcov 

daní a poplatkov

titul, meno, 

priezvisko, 

adresa trvalého 

pobytu, rodné 

číslo, príslušnosť 

k organizácií 

Dane, správa majetku a 

financie

poskytovanie 

elektronických služieb 

vo vzťahu k miestnym 

daniam  

Článok 6 ods. 1 písm. e) 

Nariadenia

spracúvanie 

osobných údajov 

je vykonávané pri 

výkone verejnej 

moci zverenej 

prevádzkovateľov

i, vychádza z § 

98b zákona č. 

582/2004 Z.z. o 

miestnych 

daniach a 

miestnom 

poplatku za 

komunálne 

odpady a drobné 

stavebné odpady 

v znení 

neskorších 

predpisov 

fyzické osoby - 

používatelia 

elektronických služieb 

a ich zástupcovia, 

fyzické osoby - 

zástupcovia 

používateľov 

elektronických služieb

bežné osobné 

údaje 



Dane, správa majetku a 

financie

evidencia majetku 

obce

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby - 

zástupcovia subjektov 

odovzdávajúcich 

majetok do správy

bežné osobné 

údaje

Dane, správa majetku a 

financie

prevody vlastníctva 

majetku obce 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, 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 práv a iných 

práv k nehnuteľnostiam 

(katastrálny zákon) v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

369/1990 zb. o obecnom 

zriadení v znení 

neskorších prepdisov, 

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. 

138/1991 Zb. o majetku 

obcí v není neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby -  

účastníci zmluvy, 

fyzické osoby - 

zátupcovia fyzické 

osoby - zmluvné 

strany, fyzické osoby - 

predchádzajúci 

vlastníci / nájomcovia 

nehnuteľností

bežné osobné 

údaje 



Dane, správa majetku a 

financie

vedenie agendy 

pokladne 

prevádzkovateľa a 

vydávanie prijímových 

a výdavkových 

dokladov 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení 

neskorších prepdisov, 

Zákon č. 431/2001 Z.z. o 

účtovníctve v znení 

neskorších predpisov  

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby - 

platitelia obecných 

poplatkov, iné fyzické 

osoby, ktorých 

osobné údaje sú 

spracúvané pri 

vedení agendy 

obecnej pokladne 

bežné osobné 

údaje 

Dane, správa majetku a 

financie

posudzovanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu 

prevádzkovateľa  

Článok 6 ods. 1 písm. e) 

Nariadenia 

spracúvanie 

osobných údajov 

je nevyhnutné na 

plnenie úloh vo 

verejnom záujme, 

vychádza z § 4 

zákona č. 

369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení 

v znení 

neskorších 

predpisov, z § 7 

ods. 4 zákona č. 

583/2004 Z.z. o 

rozpočtových 

pravidlách 

územnej 

samosprávy a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov v znení 

neskorších 

predpisov 

fyzické osoby - 

žiadatelia o dotácie, 

fyzické osoby - 

zástupcovia a osoby 

konajúce v mene 

žiadateľov o dotáciu

bežné osobné 

údaje 



Dane, správa majetku a 

financie

zúčtovanie 

poskytnutých dotácií z 

rozpočtu 

prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. e) 

Nariadenia 

spracúvanie 

osobných údajov 

je nevyhnutné na 

plnenie úloh vo 

verejnom záujme, 

vychádza z § 4 

zákona č. 

369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení 

v znení 

neskorších 

predpisov, z § 7 

ods. 4 zákona č. 

583/2004 Z.z. o 

rozpočtových 

pravidlách 

územnej 

samosprávy a o 

zmene a doplnení 

niektorých 

zákonov v znení 

neskorších 

predpisov a VZN 

prevádzkovateľa 

č 3/2019 o 

poskytovaní 

dotácií z rozpočtu 

obce  

fyzické osoby - 

žiadatelia o dotácie, 

fyzické osoby - 

zástupcovia a osoby 

konajúce v mene 

žiadateľov o dotáciu

bežné osobné 

údaje 

Kataster 

vyhlasovanie začatia 

katastrálneho konania 

týkajúceho sa 

nehnuteľností v obci, 

zabezpečovanie 

účasti vlastníkov 

nehnuteľností 

nachádzajúcich sa na 

území obce a iných 

oprávnených osôb na 

týchto konaniach a 

podávanie informácií 

o vlastníkoch 

nehnuteľností a iných 

opŕavnených osobách 

príslušnému 

okresnému úradu 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

162/1995 Z.z. o katastri 

nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam 

(katastálny zákon) v 

znení neskorších 

prepdisov  

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzciké osoby - 

vlastníci 

nehnuteľností na 

území obce a iné 

oprávnené osoby 

bežné osobné 

údaje



Dane, správa majetku a 

financie

udelenie a zrušenie 

prístupu v zmysle 

zákona č. 291/2002 Z. 

z. 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

291/2002 Z. z. o štátnej 

pokladnici v znení 

neskorších predpisov

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

žiadatelia

bežné osobné 

údaje

Dane, správa majetku a 

financie

žiadosť o realizáciu 

transkacie v zmysle 

zákona č. 291/2002 Z. 

z. 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

291/2002 Z. z. o štátnej 

pokladnici v znení 

neskorších predpisov

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby, ktoré 

žiadajú vykonanie 

transakcie

bežné osobné 

údaje

Dane, správa majetku a 

financie

vedenie agendy RIS 

pre samnosprávy - 

zber rozpočotvých 

údajov 

prevádzkovateľa pre 

potreby zostavovanie 

a sledovania rozpočtu 

verejnej spavy a zber 

finančných a 

účtovných výkazov 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

zamestnanci 

prevádzkovateľa, 

fyzické osoby - 

občania obce, 

zástupcovia PO 

pôsobiacich v obci, 

ktorý dostali dotáciu z 

rozpočtu 

prevádzkovateľa 

bežné osobné 

údaje

Kontrolná činnosť



Kontrolná činnosť

kontrola vybavovania 

infožiadostí, 

vybavovania sťažností 

a petícií

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, § 13 ods. 1 

písm. c)  Zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom 

zdriadení v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 9/2010 Z.z. o 

sťažnostiach v znení 

neskorších prepdisov, 

Zákon č. 85/1990 Zb. o 

petičnom práve v znení 

neskorších prepdisov, 

Zákon č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov (infozákon) v 

znení neskorších 

prepdisov 

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

zamestnanci 

prevádzkovateľa, 

fyzické osoby 

podávajúce 

infožiadosť, sťažnosť, 

petíciu alebo podnet

titul, meno, 

priezvisko, 

adresa, 

vlastnoručný 

podpis, ako aj 

ďalšie osobné 

údaje poskytnuté 

alebo zistené 

v priebehu 

kontroly v rámci 

poskytovania 

súčinnosti



Kontrolná činnosť
kontrola vybavovania 

podnetov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom 

zdriadení v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových 

pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a 

audite a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov, Zákon č. 

523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

431/2002 Z. z. o 

účtovníctve 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 

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

zamestnanci 

prevádzkovateľa,  

fyzické osoby 

podávajúce 

infožiadosť, sťažnosť, 

petíciu alebo podnet

titul, meno, 

priezvisko, 

adresa, 

vlastnoručný 

podpis, ako aj 

ďalšie osobné 

údaje poskytnuté 

alebo zistené 

v priebehu 

kontroly v rámci 

poskytovania 

súčinnosti



Kontrolná činnosť

kontrola zákonnosti, 

účinnosti, 

hospodárnosti a 

efektívnosti pri 

hospodárení a 

nakladaní s majetkom 

a majetkom, ktorý 

obec používa podľa 

osobitných predpisov, 

vrátane kontorly 

organizácií, ktorým 

boli poskytnuté 

dotácie 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom 

zdriadení v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových 

pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a 

audite a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov, Zákon č. 

523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

431/2002 Z. z. o 

účtovníctve 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 

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby, ktoré 

podliehajú kontrole, 

vrátane 

zamestnancov 

prevádzkovateľa a 

fyzických osôb - 

zástupcov a 

zamestnancov 

organizácií, ktorým 

boli poskytnuté 

dotácie, fyzické 

osoby, ktorým boli 

poskytnuté z rozpočtu 

prevádzkovateľa 

dotácie a finančné 

výpomoci

titul, meno, 

priezvisko, 

adresa, 

vlastnoručný 

podpis, ako aj 

ďalšie osobné 

údaje poskytnuté 

alebo zistené 

v priebehu 

kontroly v rámci 

poskytovania 

súčinnosti



Kontrolná činnosť
kontrola príjmov a 

výdavkov obce

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom 

zdriadení v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových 

pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a 

audite a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov, Zákon č. 

523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

431/2002 Z. z. o 

účtovníctve 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 

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby, ktoré 

podliehajú kontrole, 

vrátane 

zamestnancov 

prevádzkovateľa a 

fyzických osôb - 

zástupcov a 

zamestnancov 

organizácií, ktorým 

boli poskytnuté 

dotácie, fyzické 

osoby, ktorým boli 

poskytnuté z rozpočtu 

prevádzkovateľa 

dotácie a finančné 

výpomoci

titul, meno, 

priezvisko, 

adresa, 

vlastnoručný 

podpis, ako aj 

ďalšie osobné 

údaje poskytnuté 

alebo zistené 

v priebehu 

kontroly v rámci 

poskytovania 

súčinnosti



Kontrolná činnosť

kontrola dodržiavania 

všeobecne záväzných 

právnych predpisov 

vrátane nariadení 

obce, uznesení 

obecného 

zastupiteľstva a 

interných predpisov 

prevádzkovateľaa 

ukladanie sankcií 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom 

zdriadení v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových 

pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a 

audite a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov, Zákon č. 

523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

431/2002 Z. z. o 

účtovníctve 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 

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

fyzické osoby, ktoré 

podliehajú kontrole, 

vrátane 

zamestnancov 

prevádzkovateľa a 

fyzických osôb - 

zástupcov a 

zamestnancov 

organizácií, ktorým 

boli poskytnuté 

dotácie, fyzické 

osoby, ktorým boli 

poskytnuté z rozpočtu 

prevádzkovateľa 

dotácie a finančné 

výpomoci

titul, meno, 

priezvisko, 

adresa, 

vlastnoručný 

podpis, ako aj 

ďalšie osobné 

údaje poskytnuté 

alebo zistené 

v priebehu 

kontroly v rámci 

poskytovania 

súčinnosti



Kontrolná činnosť

kontrola plnenia 

ďalších úloh 

prevádzkovateľa 

ustanovených 

osobitnými predpismi

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom 

zdriadení v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových 

pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a 

audite a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov, Zákon č. 

523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

431/2002 Z. z. o 

účtovníctve 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 

spracúvanie 

osobných udajov 

je zákonnou 

požiadavkov

zamestnanci 

prevádzkovateľa, 

fyzické osoby - 

zástupcovia a 

zamestnanci 

organizácií, ktorým 

boli poskytnuté 

dotácie, fyzické 

osoby, ktorým boli 

poskytnuté z rozpočtu 

prevádzkovateľa 

dotácie a finančné 

výpomoci

titul, meno, 

priezvisko, 

adresa, 

vlastnoručný 

podpis, ako aj 

ďalšie osobné 

údaje poskytnuté 

alebo zistené 

v priebehu 

kontroly v rámci 

poskytovania 

súčinnosti

Územnoplánovacia 

dokumentácia

prerokovanie návrhov 

úmenoplánovacej 

dokumentácie 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom 

poriadku (Stavebný 

zákon) v znení 

neskorších predpisov 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

vlastníci pozemkov 

alebo zástupcovia 

vlastníkov pozemkov, 

ktoré sú dotnknuté 

územnoplánovacou 

dokumentáciou 

bežné osobné 

údaje

Územné plánovanie a činnosť stavebného úradu 



Územnoplánovacia 

dokumentácia

žiadosti a podnety v 

rámci územného 

plánovania

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom 

poriadku (Stavebný 

zákon) v znení 

neskorších predpisov 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

žiadatelia o 

územnoplánovaciu 

informáciu, 

podávatelia podnetu 

na zmenu územného 

plánu, fyzciké osoby 

konajúce v mene/za 

tieto osoby, v prípade 

ak ide o právnické 

osoby

bežné osobné 

údaje

Činnosť stavebného 

úradu 

vedenie územných 

konaní 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom 

poriadku (Stavebný 

zákon) v znení 

neskorších predpisov 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

účastníci konania, 

fyzciké osoby - 

zamestnanci a 

zástupcovia 

účatníkov konania 

bežné osobné 

údaje

Činnosť stavebného 

úradu 

ohlasovanie drobných 

stavieb

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom 

poriadku (Stavebný 

zákon) v znení 

neskorších predpisov 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

stavebníci, fyzické 

osoby - zástupcovia 

stavebníka, fyzické 

osoby - vlastníci 

pozemkov a/alebo 

zástupcovia 

vlastníkov pozemkov 

bežné osobné 

údaje

Činnosť stavebného 

úradu 

vedenie stavebného 

konania 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom 

poriadku (Stavebný 

zákon) v znení 

neskorších predpisov 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

účastníci konania a 

ich zástupcovia 

bežné osobné 

údaje

Činnosť stavebného 

úradu 

vedenie 

kolaudačného 

konania 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom 

poriadku (Stavebný 

zákon) v znení 

neskorších predpisov 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

účastníci konania a 

ich zástupcovia 

bežné osobné 

údaje



Činnosť stavebného 

úradu 

udržovanie a 

odstraňovanie stavieb

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom 

poriadku (Stavebný 

zákon) v znení 

neskorších predpisov 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

účastníci konania a 

ich zástupcovia 

bežné osobné 

údaje

Činnosť stavebného 

úradu 

vedenie konania o 

dodatočnom povolení 

stavby 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom 

poriadku (Stavebný 

zákon) v znení 

neskorších predpisov 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

účastníci konania a 

ich zástupcovia 

bežné osobné 

údaje

Činnosť stavebného 

úradu 

vedenie konania o 

vyprataní stavby 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom 

poriadku (Stavebný 

zákon) v znení 

neskorších predpisov 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

účastníci konania a 

ich zástupcovia 

bežné osobné 

údaje

Činnosť stavebného 

úradu 

vykonánie ostatných 

úloh pri činnosti 

stavebného úradu

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom 

poriadku (Stavebný 

zákon) v znení 

neskorších predpisov 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

účastníci konaní a ich 

zástupcovia, iné 

fyzické osoby, ktoré 

moôžu byť konaním a 

rozhodovaním 

stavebného úradu 

dotknuté a ich 

zástupcovia 

bežné osobné 

údaje

Životné prostredie



Dreviny 

ukladanie 

nevyhnutných 

opatrení na 

ozdravenie drevín

Článok 6. ods. 1. písm. 

c) Nariadenia, Zákon č. 

543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

vlastníci, správcovia 

alebo nájomcovia 

pozemkov, na ktorých 

drevina rastie alebo 

fyzické osoby, ktoré 

sú zástupcovia alebo 

zamestnanci týchto 

osôb

bežné osobné 

údaje

Dreviny 
ukladanie povinnosti 

na výrub dreviny 

Článok 6. ods. 1. písm. 

c) Nariadenia, Zákon č. 

543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

vlastníci, správcovia 

alebo nájomcovia 

pozemkov, na ktorých 

drevina rastie alebo 

fyzické osoby, ktoré 

sú zástupcovia alebo 

zamestnanci týchto 

osôb

bežné osobné 

údaje

Dreviny 

vydávanie súhlasu na 

výrub drevína a 

ukladanie povinnosti 

náhradnej výsadby 

Článok 6. ods. 1. písm. 

c) Nariadenia, Zákon č. 

543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

vlastníci, správcovia 

alebo nájomcovia 

pozemkov, na ktorých 

drevina rastie alebo 

fyzické osoby, ktoré 

sú zástupcovia alebo 

zamestnanci týchto 

osôb

bežné osobné 

údaje

Dreviny 

vyznačovanie drevín 

určených na výrub a 

vydávanie stanovísk  

Článok 6. ods. 1. písm. 

c) Nariadenia, Zákon č. 

543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

vlastníci, správcovia 

alebo nájomcovia 

pozemkov, na ktorých 

drevina rastie alebo 

fyzické osoby, ktoré 

sú zástupcovia alebo 

zamestnanci týchto 

osôb

bežné osobné 

údaje

Dreviny 

vedenie evidencie 

pozemkov vhodných 

na náhradnú výsadbu 

a prerokovanie ich 

zaradenia do 

evidencie 

Článok 6. ods. 1. písm. 

c) Nariadenia, Zákon č. 

543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

vlastníci pozemkov a 

fyzické osoby - 

zástupcovia 

vlastníkov 

bežné osobné 

údaje



Dreviny 

plnenie ostatných úloh  

pri výkone pôsobnosti 

orgánu ochrany 

krajiny 

Článok 6. ods. 1. písm. 

c) Nariadenia, Zákon č. 

543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

účastníci konaní, 

vlastníci dotknutých 

pozemkov a iné 

osoby dotknuté 

činnosťou 

prevádzkovateľa

bežné osobné 

údaje

Ovzdušie 

vydávanie súhlasu pre 

malé zdroje 

znečistenia ovzdušia

Článok 6. ods. 1. písm. 

c) Nariadenia, Zákon č. 

137/2010 Z.z. o ovzduší 

v znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

žiadatelia a fyzické 

osoby - zástupcovia a 

zamestnanci 

žiadateľov 

bežné osobné 

údaje

Ovzdušie 

prijímanie oznámení o 

prevádzkovaní malých 

zdrojov znečistenia 

ovzdušia 

Článok 6. ods. 1. písm. 

c) Nariadenia, Zákon č. 

410/1998 Z.z. o 

poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

prevádzkovalia 

malých zdrojov 

znečisťovania 

ovzdušia, fyzické 

osoby - zástupcocia 

prevádzkovateľov 

bežné osobné 

údaje

Ovzdušie 

vyrubovanie a 

vyberanie poplatku za 

znečisťovanie 

ovzdušia 

Článok 6. ods. 1. písm. 

c) Nariadenia, Zákon č. 

410/1998 Z.z. o 

poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

prevádzkovalia 

malých zdrojov 

znečisťovania 

ovzdušia, fyzické 

osoby - zástupcocia 

prevádzkovateľov 

bežné osobné 

údaje

Ovzdušie 

nariaďovanie 

obmedzenia alebo 

zastavenia prevádzky 

malého zdroja 

znečisťovania 

ovzdušia 

Článok 6. ods. 1. písm. 

c) Nariadenia, Zákon č. 

137/2010 Z.z. o ovzduší 

v znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

prevádzkovatelia 

malých zdrojov 

znečisťovania 

ovzdušia a fyzické 

osoby - zástupcovia a 

zamestnanci 

prevádzkovateľov

bežné osobné 

údaje



Ovzdušie 

výkon kontroly 

prevádzky malých 

zdrojov znečisťovania 

ovzdušia a ukladanie 

opatrení na nápravu a 

pokút v správnych 

konaniach a na úseku 

prevádzky malých 

zdrojov znečisťovania 

ovzdušia

Článok 6. ods. 1. písm. 

c) Nariadenia, Zákon č. 

137/2010 Z.z. o ovzduší 

v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 

410/1998 Z.z. o 

poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

prevádzkovatelia 

malých zdrojov 

znečisťovania 

ovzdušia a fyzické 

osoby - zástupcovia 

prevádzkovateľov, iný 

účastníci správnych 

konaní a ich 

zástupcovia

bežné osobné 

údaje

Vodné hospodárstvo 

vydávanie povolení na 

odber povrchových 

vôd a podzemných 

vôd a ich užívanie na 

potreby jendotlivých 

občanov a ostránenie 

stavieb, ktoré 

vodných stavieb, 

ktoré súvisia s týmto 

odberom

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

364/2004 Z.z. o vodách v 

znení neskorších 

predpisov 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

žiadatelia o povolenie 

a ich zástupcovia 

bežné osobné 

údaje

Vodné hospodárstvo 

vydávanie vyjadrení a 

povolení k vodnej 

stavbe a k stavbe 

žumpy

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

364/2004 Z.z. o vodách v 

znení neskorších 

predpisov 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzciké osoby - 

stavbeníci a ich 

zástupcovia, fyzické 

osoby - účastníci 

konania a 

zástupcovia 

účastníkov konania 

bežné osobné 

údaje

Vodné hospodárstvo 

rozhodovanie vo 

veciach pochybností o 

určení hranice 

pobrežného pozemku 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

364/2004 Z.z. o vodách v 

znení neskorších 

predpisov 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

vlastníci pozemkov a 

ich zástupcovia 

bežné osobné 

údaje

Vodné hospodárstvo 

ukladanie opatení na 

odstránenie 

škodlivého stavu pri 

poškodení  verejného 

vodovodu alebo pri 

ich ohrození 

zásobovania pitnou 

vodou z verejného 

vodovodu

Článok 6 ods. 1 písm . c) 

Nariadenia, Zákon č. 

364/2004 Z.z. o vodách v 

znení neskorších 

predpisov, 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby, ktoré 

poškodili alebo 

ohrozili vodnú stavbu 

alebo zástupcovia 

týchto osôb

bežné osobné 

údaje



Vodné hospodárstvo 

vykonávanie štátneho 

vodoochranného 

dozoru, ukladanie 

opatrení na 

odstránenie živelných 

nedostatkov, 

prejednávanie 

priestupkov a 

ukladanie sankcií 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

364/2004 Z.z. o vodách v 

znení neskorších 

predpisov 

sprcúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby, ktoré 

sú prešetrované 

vrámci štátnheo 

vodoochranného 

dozoru a 

priestupcovia a ich 

zástupcovia

bežné osobné 

údaje

Vodné hospodárstvo 

vykonávanie opatrení 

na úseku ochrany 

pred povodňami 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

364/2004 Z.z. o vodách v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

vlastníci dotnutých 

stavieb a ich 

zástupcovia, fyzické 

osoby - zástupcovia 

spávcu 

vodohospodársky 

významných tokov, 

fyzické osoby - 

obyvatelia obce, 

zástupcovia 

právnických osôb 

pôsobiacich v obci, 

fyzické osoby - 

podnikatelia 

pôsobiaci v obci, iné 

doktknuté osoby  

bežné osobné 

údaje

Odpady

prejednávanie 

priestupkov v 

odpadovom 

hospodárstve a 

ukladanie pokút 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzciké osoby - 

účastníci konaní a ich 

zátupcovia, fyzické 

osoby - zástupcovia 

účastníkov konania 

bežné osobné 

údaje

Odpady

vykonávanie 

ostatných činností na 

úseku odpadového 

hospodárstva

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou  

požiadavkou 

fyzické osoby - 

účastníci konaní, iné 

doktnuté osoby 

bežné osobné 

údaje

Pohrebisko



Pohrebisko 

vedenie evidencie 

hrobových miest na 

pohrebisku a 

evidencie pohrebiska

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia,

Zákon č. 131/2010 Z.z. o 

pohrebníctve v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou  

požiadavkou 

fyzické osoby, ktorých 

ostatky sú uložené v 

hrobovom mieste, 

fyzické osoby - 

nájomcovia 

hrobových miest a ich 

zástupcovia 

bežné osobné 

údaje, iné 

skutočnosti 

podľa zákona č. 

131/2010 Z.z. o 

pohrebníctve v 

znení neskorších 

predpisov 

Pohrebisko 

prejednávanie 

priestupkov na úseku 

pohrebníctva 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia,

Zákon č. 131/2010 Z.z. o 

pohrebníctve v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou  

požiadavkou 

fyzické osoby - 

priestupcovia a 

zástupcovia 

priestupcov, fyzické 

oosby, ktoré sú 

prešetrované a ich 

zástupcovia 

bežné osobné 

údaje

Pohrebisko 

vykonávanie ďalších 

úloh na úseku 

pohrebníctva 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia,

Zákon č. 131/2010 Z.z. o 

pohrebníctve v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou  

požiadavkou 

fyzické osoby, ktoré 

sú dotknuté konaním 

a rozhodovaním obce 

na úseku 

pohrebníctva 

bežné osobné 

údaje

Cestná doprava a 

cestné hospodárstvo  

zriaďovanie 

autobusových 

zastávok na území 

obce 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, 

Zákon č. 56/2012 Z.z. o 

cestnej doprave v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou  

požiadavkou 

fyzické osoby - 

zamestnanci a 

zástupcovia vlastníka 

alebo správcu cesty, 

po ktorej vedie trasa 

autobusovej linky, na 

ktorej je umiestnená 

zastávka 

bežné osobné 

údaje

Cestná doprava a cestné hospodárstvo



Cestná doprava a 

cestné hospodárstvo  

plnenie úloh 

špecializovaného 

stavebného úradu pre 

miestne a účelové 

komunikácie 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, 

Zákon č. 135/1961 Zb. o 

pozemných 

komunikáciaćh (cestný 

zákon) v znení 

neskorších prepdisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou  

požiadavkou 

fyzické osoby - 

účastníci konaní, 

fyzciké osoby 

dotknuté rozhodnutím 

obce

bežné osobné 

údaje

Cestná doprava a 

cestné hospodárstvo  

udeľovanie sankcií za 

priestupky a iné 

protiprávne konania 

podľa zákona č. 

135/1961 Zb. o 

pozemných 

komunikáciaćh 

(cetsný zákon) v znení 

neskorších prepdisov 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, 

Zákon č. 135/1961 Zb. o 

pozemných 

komunikáciaćh (cestný 

zákon) v znení 

neskorších prepdisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou  

požiadavkou 

fyzické osoby - 

podnikatelia, ktorí sa 

dopustia 

protiprávneho 

konania, fyzické 

osoby - zástupcovia 

právnických osôb, 

ktoré sa dopustia 

protiprávneho 

konania, iné 

prešetrované alebo 

dotknuté osoby

bežné osobné 

údaje

Cestná doprava a 

cestné hospodárstvo  

zmena účelových 

komunikaćií z 

verejných na 

neverejné 

Článok 6 ods. 1 písm. c), 

Nariadenia, 

Zákon č. 135/1961 Zb. o 

pozemných 

komunikáciaćh (cestný 

zákon) v znení 

neskorších prepdisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou  

požiadavkou 

fyzické osoby - 

vlatsníci alebo 

zátupcovia vlastníkov 

účelových 

komunikácií

bežné osobné 

údaje

Cestná doprava a 

cestné hospodárstvo  

povoľovanie podujatí, 

ktoré sa mjaú konať 

na miestnych 

komunikáciách 

Článok 6 ods. 1 písm. c), 

Nariadenia, 

Zákon č. 135/1961 Zb. o 

pozemných 

komunikáciaćh (cestný 

zákon) v znení 

neskorších prepdisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou  

požiadavkou 

fyzické osoby - 

organizátori podujatí, 

fyzické osoby - 

zamestnanci a 

zástupcovia 

organizátorov 

podujatí 

bežné osobné 

údaje

Obecné zastupiteľstvo 



Zastupiteľstvo

vyhotovovanie 

zápisníc z rokovaní 

obecného 

zastupiteľstva 

zastupiteľstva 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia 

Zákon č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

účastníci rokovania 

zastupiteľstva 

bežné osobné 

údaje

Zastupiteľstvo

príprava podkladov na 

rokovania obecného 

zastupiteľstva 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia 

Zákon č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonou 

požiadavkou 

fyzické osoby - osoby 

uvedené v 

podkladoch na 

rokovania obecného 

zastupiteľstva

bežné osobné 

údaje

Civilná ochrana, 

hospodárska 

mobilizácia a 

protipožiarna ochrana

príprava obyvateľstva 

na sebaochranu, 

spolupráca s 

verejnoprávnymi 

inštitúciami s 

humanitným poslaním

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 42/1994 Z.z o 

civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonou 

požiadavkou 

fyzické osoby - osoby 

s odbornou 

spôsobilosťou  v 

oblasti civilnej 

ochrany

Meno a 

priezvisko, 

bydlisko, telefón, 

e-mail adresa, 

termín platnosti 

osvedčenia 

Civilná ochrana, 

hospodárska 

mobilizácia a 

protipožiarna ochrana

vytváranie jedotiek 

civilnej ochrany, 

zabezpečovanie ich 

akcieschopnosti a 

prípravy

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 42/1994 Z.z o 

civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

členovia jednotiek 

civilnej ochrany

bežné osobné 

údaje

Civilná ochrana, 

hospodárska 

mobilizácia a 

protipožiarna ochrana

prijímanie a 

posudzovanie žiadostí 

o jednorazovú 

finančnú výpomoc pri 

zničení obydlia v 

dôsledku mimoriadnej 

udalosti 

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 42/1994 Z.z o 

civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

žiadateľia

bežné osobné 

údaje

Civilná ochrana, hopodárska mobilizácia a protipožiarna ochrana 



Civilná ochrana, 

hospodárska 

mobilizácia a 

protipožiarna ochrana

určovanie ochranných 

stavieb a 

zabezpečovanie ich 

potrebných úprav

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 42/1994 Z.z o 

civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonou 

požiadavkou 

vedúci a správca 

zariadenia civilnej 

ochrany

meno, 

priezvisko, 

telefónne číslo

Civilná ochrana, 

hospodárska 

mobilizácia a 

protipožiarna ochrana

vedenie evidencie 

evakuovaných osôb a 

evakuovaných osôb 

podliehajúcich brannej 

povinnosti 

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 42/1994 Z.z o 

civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonou 

požiadavkou 

fyzické osoby, ktoré 

boli evakuované

bežné osobné 

udaje



Civilná ochrana, 

hospodárska 

mobilizácia a 

protipožiarna ochrana

evidencia 

zamestnancov na 

účely krízového 

plánovania

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 179/2011 Z.z. o 

hospodárskej mobilizácii 

v znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

zamestnanci 

prevádzkovateľa 

meno, priezvisko 

a akademický 

titul,  miesto a 

dátum 

narodenia, rodné 

číslo, adresa 

trvalého pobytu 

alebo 

prechodného 

pobytu, pohlavie,  

štátna 

príslušnosť, 

rodinný stav,  

dosiahnuté 

vzdelanie, 

profesijné 

zamestnanie 

fyzickej osoby,  

telefónne číslo 

pevnej linky, 

telefónne číslo 

mobilného 

zariadenia, 

faxové číslo 

alebo e-mailová 

adresa, pracovné 

zaradenie, 

osobné číslo 

pridelené v rámci 

zamestnávateľa, 

vodičský 

preukaz, 

osvedčenie 

Národného 

bezpečnostného 

úradu, vojenské 

zaradenie

Civilná ochrana, 

hospodárska 

mobilizácia a 

protipožiarna ochrana

poskytovanie 

informácií okresnému 

úradu o subjektoch, 

ktoré môžu byť určené 

ako subjekty 

hospodárskej 

mobilizácie a 

subjektoch, ktorým 

môže byť uložená 

pracovná povinnosť

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 179/2011 Z.z. o 

hospodárskej mobilizácii 

v znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

podnikatelia v obci, a 

fyzické osoby, 

obavytelia obce 

bežné osobné 

údaje 

Civilná ochrana, 

hospodárska 

mobilizácia a 

protipožiarna ochrana

evidencia cudzincov s 

udeleným trvalým 

alebo prechodným 

pobytom

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 179/2011 Z.z. o 

hospodárskej mobilizácii 

v znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

cudzinci, ktorým bol 

udelený prechodný 

alebo trvalý pobyt na 

území Trenčianskeho 

smosprávneho kraja

bežné osobné 

údaje



Civilná ochrana, 

hospodárska 

mobilizácia a 

protipožiarna ochrana

vymenovávanie a 

odvolávanie veliteľa 

dobrovoľného 

hasičského zboru 

obce 

Članok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

314/2001 Z.z. o ochrane 

pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnov 

požiadavkov 

veliteľ dobrovoľného 

hasičškého zboru 

obce 

bežné osobné 

údaje

Civilná ochrana, 

hospodárska 

mobilizácia a 

protipožiarna ochrana

vedenie eviencie 

členov dobrovoľného 

hasičského zboru 

obce 

Članok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

314/2001 Z.z. o ochrane 

pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov a 

vyhláška 611/2006 Z.z. o 

hasičských jednotkách v 

znení neskorších 

prepdisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnov 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

členovia 

dobrovoľného 

hasičského zboru 

obce 

bežné osobné 

údaje

Civilná ochrana, 

hospodárska 

mobilizácia a 

protipožiarna ochrana

vykonávanie 

preventívnych 

protipoižarnych 

kontrol 

prostredníctvom 

kontrolnch skupín 

obce 

Článok 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia

spracúvanie 

osobných údajov 

je vykonávané na 

základe suhlasu 

dotknutej osoby 

fyzické osoby - 

členovia kontorlných 

skupín, vedúci 

kontrolnej skupiny, 

fyzické osoby - 

kontorolvané 

subjekty, fyzické 

osoby , zástupcovia 

kontrolovaných 

subjektov 

bežné osobné 

udaje

Civilná ochrana, 

hospodárska 

mobilizácia a 

protipožiarna ochrana

zabezpečovanie 

odbornej prípravy 

zamestnanocov a 

členo hasičšskej 

jednotky 

Članok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

314/2001 Z.z. o ochrane 

pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnov 

požiadavkov 

zamestnanci a 

členovia hasičškej 

jednotky 

bežné osobné 

udaje

Civilná ochrana, 

hospodárska 

mobilizácia a 

protipožiarna ochrana

zabezpečovanie 

výkonu preventívnych 

zdravotných 

prehliadok 

Članok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

314/2001 Z.z. o ochrane 

pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnov 

požiadavkov 

zamestnanci a 

členovia hasičškej 

jednotky 

bežné osobné 

udaje a osobitná 

kategóia 

osobných údajov 

Kultúra, zhromažďovanie a obecná knižnica 



Kultúra 

prijímanie oznámení a 

vedenie evidencie 

prijatých oznámení o 

konaní verejných 

kultúrnych podujatí v 

obci 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

96/1991 Zb. o verejných 

kultúrnych podujatiach v 

znení neskorších 

prepdisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

usporiadatelia, fyzické 

osoby - zástupcovia 

usporiadateľa, fyzické 

osoby - kontaktné 

osoby 

bežné osobné 

údaje 

Kultúra 

prijímanie, 

povoľovanie a 

evidencia oznámení o 

verejných športových 

podujatiach, ktoré sa 

konajú v obci 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

1/2014 Z.z. o 

organozovaní verejných 

športových podujatí a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 

znení neskorších 

predpisov  

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

organizátor podujatia 

alebo zástupcovia 

organozátora 

podujatia, hlavný 

usporiadateľ, 

bzeepčnostný 

manažér, ak je 

určený, 

prevádzkovateľ 

strážnej služby, ak 

zabezpečuje výkon 

činnosti 

usporiadateľskej 

služby, jeho zástupca 

a/alebo štatutárny 

orgán

meno, 

priezvisko, 

adresa trvalého 

alebo obdobného  

pobytu, adrea 

miesta 

podnikania, e-

mail, tel. kontakt,  



Obecná knižnica 

poskytovanie 

knižnično - 

informačných služieb 

obecnej knižnice 

(vedenie evidencie)

Článok 6 ods. 1 písm. e) 

Nariadenia

spracúvanie je 

vykonávané pri 

plnení úloh vo 

verejnom záujme, 

vychádza z 

ustanovení 

zákona  č. 

126/2015 Z.z. o 

knižniciach a o 

zmene a doplnení 

zákona č. 

206/2009 Z. z. o 

múzeách a o 

galériách a o 

ochrane 

predmetov 

kultúrnej hodnoty 

a o zmene 

zákona 

Slovenskej 

národnej rady č. 

372/1990 Zb. o 

priestupkoch v 

znení neskorších 

predpisov v znení 

zákona č. 

38/2014 Z. z. v 

znení neskorších 

predpisov 

fyzické osoby - 

používatelia 

knižničných služiieb a 

ich zástupcovia 

bežné osobné 

údaje v rozsahu 

stanovenom v § 

18 písm. a) 

zákona č. 

126/2015 Z.z. o 

knižniciach a o 

zmene a 

doplnení zákona 

č. 206/2009 Z. z. 

o múzeách a o 

galériách a o 

ochrane 

predmetov 

kultúrnej hodnoty 

a o zmene 

zákona 

Slovenskej 

národnej rady č. 

372/1990 Zb. o 

priestupkoch v 

znení neskorších 

predpisov v 

znení zákona č. 

38/2014 Z. z. v 

znení neskorších 

predpisov 

Sociálne služby

zabezpečovanie 

poskytovania 

sociálnych služieb a 

poradenstva

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách a o 

zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej ako "zákon č. 

448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách")

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

osoby, ktorým sú 

poskytované sociálne 

služby a poradenstvo 

a ich zástupcovia, 

deti, navrhovaný 

zodpovedný zástupca 

ich blízke osoby v 

zmysle § 94a ods. 2 

zákona č. 448/2008 

Z. z.o sociálnych 

službách 

osobné údaje v 

rozsahu 

potrebnom k 

poskytovaniu 

sociálnych 

služieb  v zmysle 

§ 94a ods. 3 

zákona č. 

448/2008 Z. z.o 

sociálnych 

službaćh 

Sociálne služby



Sociálne služby

vedenie a 

rohodovanie v 

konaniach podľa § 80 

písm. c) zákona č. 

448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách 

(činnosť správneho 

orgánu) a poidávanie 

vyjadrení 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

osoby - účastníci 

správneho konania a 

ostatné osoby 

vystupujúce v 

správnom konaní v 

zmysle § 94a ods. 2 

zákona č. 448/2008 

Z. z.o socálnych 

službách

osobné údaje v 

rozsahu 

stanovenom  § 

94a ods. 3 

zákona č. 

448/2008 Z. z.o 

sociálnych 

službaćh 

Sociálne služby

vyhotovovanie 

posudku o 

odkázanosti na 

sociálnu službu 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzická osoba, ktorá 

je žiadateľom o 

poskytnutie 

finančného príspevku 

pri odkázanosti 

fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej 

osoby pri úkonoch 

sebaobsluhy, iné 

osoby v zmysle § 94a 

ods. 2 zákona č. 

448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách  

osobné údaje v 

rozsahu 

stanovenom  § 

94a ods. 3 

zákona č. 

448/2008 Z. z.o 

sociálnych 

službaćh 

Sociálne služby

uzatváranie a plnenie 

zmlúv súvisiacich so 

sociálnymi službami 

podľa § 94a ods. 1 

písm. d) zákona č. 

448/2008 Z.z. o 

sociálnych službaćh 

Článok 6 ods. 1 písm. b) 

Nariadenia 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby, ktoré 

uzatvárajú zmluvu 

súvisiacu so 

sociálnymi službami a 

ich zástupcovia, ich 

blízke osoby v zmysle 

§ 94ba ods. 2 zákona 

č. 448/2008 Z. z.o 

sociálnych službách

osobné údaje v 

rozsahu 

stanovenom  § 

94a ods. 3 

zákona č. 

448/2008 Z. z.o 

sociálnych 

službaćh 



Sociálne služby

vyhľadávanie 

fyzických osôb, 

ktorým treba 

poskytnúť sociálnu 

službu v zmysle § 80 r 

zákona č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych 

službách

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby, ktorý je 

potrebné poskytnúť 

sociálnu službu 

osobné údaje v 

rozsahu 

stanovenom  § 

94a ods. 3 

zákona č. 

448/2008 Z. z.o 

sociálnych 

službaćh 

Sociálne služby

vedenie evidencií a 

registrov podľa § 80 

ods. q) zákona č. 

448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách 

(evidencia posudkov 

odkázanosti na 

sociálnu službu, 

evidencia rozhodnutí 

prijatých v správynch 

konaniach, evidencia 

prijímateľov 

sociálnych služieb v 

obvode obce) 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby 

zapísané v 

príslušných 

registroch, uvedené v 

§ 94a ods. 2 zákona 

č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách 

osobné údaje v 

rozsahu 

stanovenom  § 

94a ods. 3 

zákona č. 

448/2008 Z. z.o 

sociálnych 

službaćh 

Sociálne služby

poskytovanie 

finančného príspevku 

pri odkázanosti 

fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej 

osoby pri úkonoch 

sebaobsluhy a na 

prevádzku 

poskytovanej 

sociálnej služby 

neverejnému 

poskytovateľovi 

sociálnych služieb

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách, 

Zákon č. 305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej 

ochrane a sociálnej 

kuratele a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby, ktorým 

je poskytovaná 

sociálna služba , 

fyzické osoby, ktoré 

sú odkázané na 

pomoc inej fyzickej 

osoby a fyzické osoby 

- štatutárne orgány 

neverejných 

poskytovateľov 

sociálnych služieb v 

zmysle § 94b ods. 2. 

zákona č. 448/2002 

Z.z. o sociálnych 

službách

osobné údaje v 

rozsahu 

stanovenom  § 

94a ods. 3 

zákona č. 

448/2008 Z. z.o 

sociálnych 

službaćh 



Sociálne služby

kontrola plnenia 

podmienok pri 

poskytovaní 

sociálnych služieb a 

ukladanie opatrení na 

odstránenie zistených 

nedostatkov 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

osoby, u ktorých je 

vykonávaná kontrola, 

uvedené v § 94b ods. 

2 zákona č. 448/2002 

Z. z.o sociálnych 

službách

osobné údaje v 

rozsahu 

stanovenom  § 

94a ods. 3 

zákona č. 

448/2008 Z. z.o 

sociálnych 

službaćh 

Sociálne služby

výkon ďalších činností 

a úloh v oblasti 

sociálnych služieb

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby 

uvedené v § 94b ods. 

2 zákona č. 448/2002 

Z.z. o sociálnych 

službách 

osobné údaje v 

rozsahu 

stanovenom  § 

94a ods. 3 

zákona č. 

448/2008 Z. z.o 

sociálnych 

službaćh 

Sociálne služby

výkon pôsobnosti pri 

sociálnoprávnej 

ochrany detí a 

sociálnej kuratele

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

305/2005 Z.z. o 

sociálnoprávnej ochrane 

detí a o sociálnej 

kuratele a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby, u 

ktorých 

prevádzkovateľ 

realizuje 

sociálnoprávnu 

ochranu detí a 

sociálnu kuratelu v 

zmyle zákona č. 

305/2005 Z. z. pri 

výkone svojej 

pôsobnosti

bežné osobné 

údaje, osobitné 

kategórie 

osobných údajov 

potrebné pre 

výkon 

pôsobnosti v 

zmysle zákona č. 

305/2005 Z. z. 



Sociálne služby

koordinácia 

uchoádzačov o 

zamestnanie pri 

výkone menších 

obecných služieb pre 

obec (aktivačných 

prác)  na základe 

zmluvy uzatvorenej s 

príslušným Úradom 

práce, sociálnych vecí 

a rodiny (najmä 

vedenie evidencie 

dochádzky 

uchádzačov o 

zamestnanie a jej 

odovzdávanie Úradu 

práce, sociálnych vecí 

a rodiny)

Článok 6 ods. 1 písm. e) 

Nariadenia

spracúvanie 

osobných údajov 

je nevyhnutné na 

splnenie úlohy 

realizovanej vo 

verejnom záujme, 

ktoré vychádza zo 

zákona č. 5/2004 

Z.z. o službách 

zamestnanosti a 

o zmene a 

doplnení 

niekotrých 

zákonov v znení 

neskorších 

predpisov a 

uzatvorenej 

dohody na 

vykonávanie 

aktivačnej 

činnosti formou 

menších 

obecných služieb 

pre obec s 

príslušným 

Úradom práce, 

sociálnych vecí a 

rodiny, ktorá je 

uzatvorená na 

základe tohto 

zákona

fyzické osoby - 

uchádzači o 

zamestnanie, ktoré 

vykonávajú menšie 

obecné služby 

osobné údaje v 

rozsahu 

stanovenom v § 

67 zákona č. 

5/2004 Z.z. o 

službách 

zamestnanosti a 

o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov v znení 

neskorších 

predpisov 

Zdravotníctvo

prijímanie oznámení o 

úmrtí osôb s trvalým 

alebo prechodným 

pobytom v obci alebo 

ktoré zomreli na 

území obce 

§ 13 ods. 1 písm. c) 

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 576/2004 Z. z. 

o zdravotnej 

starostlivosti, službách 

spojených s 

poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene 

a doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby, ktoré 

zomreli a majú trvalý 

alebo prechodný 

pobyt v obci

bežné osobné 

údaje

Zdravotníctvo



Zdravotníctvo

prijímanie oznámení o 

podozrení na 

znásilnenie osoby, 

ktorej spôsobilosť na 

právne úkony bola 

obmedzená a ktorá sa 

zdržiava v obci, 

sexuálne násilie voči 

takejto osobe, 

sexuálne 

vykorisťovanie alebo 

iné zneužívanie 

takejto osoby, súlož 

medzi 

príbuznými,ktoré sa 

týka tejto osoby, 

týranie alebo 

zanedbávanie takejto 

osoby

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych 

pracovníkoch, 

stavovských 

organizáciách v 

zdravotníctve a o zmene 

a doplnení niektorých 

zákonov

spraćuvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby, ktorých 

spôsobilosť na právne 

úkony je obmedzená 

a zdržujú sa v obci 

bežné osobné 

údaje, osobitná 

kategória 

osobných údajov 

- zdravotný stav

Zdravotníctvo

prijímanie oznámení o 

prijatí osoby maloletej 

do 15 rokov alebo 

mladistvej do 18 

rokov, ktoré požili 

alkoholický nápoj 

alebo inú navýkovú 

látku 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia , Zákon č. 

578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych 

pracovníkoch, 

stavovských 

organizáciách v 

zdravotníctve a o zmene 

a doplnení niektorých 

zákonov

spraćuvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

maloletí do 15 a 

mladistný do 18 rokov 

bežné osobné 

údaje, osobitná 

kategória 

osobných údajov 

- zdravotný stav

SHR

vykonávanie 

zápisov,zmien 

zapísaných údajov a 

výmaz údajov z a do 

evidencie samostatne 

hospodáriacich 

roľníkov, vydávanie 

osvedčení o zápise do 

evidencie 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

105/1990 Zb. o 

súkromnom podnikaní 

občanov v znení 

neskroších predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby, ktoré 

podávajú ohlásenie a 

ich zástupcovia

bežné osobné 

údaje uvedené v 

ohlásení 

SHR

vedenie evidencie 

samostatne 

hospdodáriacich 

roľníkov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

105/1990 Zb. o 

súkromnom podnikaní 

občanov v znení 

neskroších predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

samostatne 

hospodáriaci roľníci

meno, 

priezvisko, 

adresa trvalého 

bydliska, rodné 

číslo, iné údaje z 

osobitného 

oprávnenia alebo 

povolenia, ak sa 

podľa osobitného 

predpisu 

vyžadujú 

Poľnohospodárstvo



Poľnohopsdárstvo

vydávanie potvrdenie 

o vykonávaní 

poľnohospodárskej 

výroby v obci

Čl. 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon 

140/2014 Z.z. o 

nadobúdaní vlastníctva 

poľnohospodárskeho 

pozemku a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby, ktoré 

vykonávajú v obci 

poľnohospodársku 

výrobu a ich 

zástupcovia, fyzické 

osoby - žiadatelia 

bežné osobné 

údaje 

Rybolov
vydávanie rybárskych 

lístkov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

216/2018 Z.z. o 

rybárstve v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

žiadatelia o vydanie 

rybárskeho lístka a 

ich zákonný 

zástupcovia (pri 

žiadateľoch mladších 

ako 15 rokov)

bežné osobné 

údaje 

Chov zvierat 
vedenie evidencie 

psov 

Čl 6 ods. 1 písm c) 

Nariadenia, Zákon č. 

282/2002 Z.z. ktorým sa 

upravujú niektoré 

podmienky držania psov 

v znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

držitelia psov 

meno, 

priezvisko, 

adresa trvalého 

pobytu

Chov zvierat 

prejednávanie 

priestupkov a 

ukladanie pokút na 

úseku držania psov 

Čl 6 ods. 1 písm c) 

Nariadenia, Zákon č. 

282/2002 Z.z. ktorým sa 

upravujú niektoré 

podmienky držania psov 

v znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

priestupcovia a ich 

zástupcovia, fyzické 

osoby, ktoré sú 

prešetrované a 

fyzické osoby - 

zástupcovia 

prešetrovaných osôv 

bežné osobné 

údaje 



Chov zvierat 

vydávanie súhlasu na 

zriadenie chovného 

zariadenia na chov 

alebo držanie 

nebezpečných 

živočíchov podľa § 39 

ods. 3 písm. f) zákona 

č. 39/2007 Z.z. o 

veterinárnej 

starostlivosti v znení 

neskorších predpisov 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

39/2007 Z.z. o 

veterinárnej starostlivosti 

v znení neskorších 

predpisov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - 

žiadatelia a/alebo 

zamestnanci a 

zástupcovia 

žiadateľov o  vydanie 

povolenia podľa 

zákona č. 39/2007 

Z.z. o veterinaŕnej 

starostlivosti v znení 

neskorších prepdisov 

bežné osobné 

údaje 

Podnikateľská agenda 

vydávanie súhlasu s 

umiestnením 

automatov 

obsluhovaných 

zákazníkom mimo 

prevádzkarne na 

území obce

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

žiadatelia, ktorými sú 

fyzické osoby - 

podnikatelia a ich 

zástupcovia a fyzicke 

osoby - zástupcovia a 

zamestnanci 

žiadateľov, ktorý sú 

právnickými osobami 

bežné osobné 

údaje 

Podnikateľská agenda 

vydávanie povolení na 

predávanie výrobkov 

a poskytovanie 

služieb na trhových 

miestach v obci a na 

ambulantný predaj a 

vedenie evidencie 

vydaných povolení

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

178/1998 Z.z. o 

podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových 

miestach a o zmene a 

doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

žiadatelia, ktorými sú 

fyzické osoby - 

podnikatelia a ich 

zástupcovia a fyzické 

osoby - zástupcovia a 

zamestnanci 

žiadateľov, ktorý sú 

právnickými osobami 

bežné osobné 

údaje 

Podnikateľská agenda



Podnikateľská agenda 

prejednávanie 

priestupkov pri predaji 

tovarov a poskytovaní 

služieb na trhových 

miestach a pri 

ambulantnom predaji 

v obci a ukldanie 

pokút a iných sankcií 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

178/1998 Z.z. o 

podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových 

miestach a o zmene a 

doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

priestupcovia a ich 

zástupcovia, fyzické 

osoby, ktoré sú 

prešetrované a 

fyzické osoby - 

zástupcovia 

prešetrovaných osôv 

bežné osobné 

údaje 

Podnikateľská agenda 

vydávanie stanovísk, 

záväzných stanovísk, 

súhlasov a vyjadrení k 

podnikateľskej 

činnosti a k 

umiestneniu 

prevádzky na území 

obce 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

24/2006 Z.z. o 

posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov, iné 

osobitné právne predpisy 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

podnikatelia, fyzické 

osoby - zaśtupcovia 

podnikateľov a osoby 

konajúce v mene 

podnikateľov 

pôsobiacich v obci 

bežné osobné 

údaje 

Podnikateľská agenda 

výkon správy odvodu 

z prevádzkovania 

hazardných hier do 

rozpočtu obce 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

30/2019 Z.z. o 

hazardných hrách a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

zástupcovia alebo 

osoby konajúce v 

mene 

prevádzkovateľov 

harardných hier 

bežné osobné 

údaje 

Podnikateľská agenda 

prejednávanie a 

ukladanie sankcí 

podľa zákona č. 

30/2019 Z.z. o 

hazardných hrách a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

30/2019 Z.z. o 

hazardných hrách a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

priestupcovia, fyzické 

osoby - zástupcovia 

priestupcov 

bežné osobné 

údaje 

Voľby
vedenie stáleho 

zoznamu voličov 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu 

volebného práva a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

oprávnený voliči 

meno, 

priezvisko, 

adresa trvaleho 

pobytu, rodné 

číslo, štátna 

príslušnosť, 

pohlavie

Voľby



Voľby

vedenie zoznamu 

voličov vo volebných 

miestnostiach a 

hlasovanie vo voľbách 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu 

volebného práva a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

oprávnený voliči 

meno, 

priezvisko, 

adresa trvaleho 

pobytu, rodné 

číslo, dátum 

narodenia, ak ide 

o cudzinca a 

nemá pridelené 

rodné číslo, 

štátna 

príslušnosť, 

podpis

Voľby

vydávanie 

hlasovacieho 

preukazu 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu 

volebného práva a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzicke osoby - 

žiadatelia 

meno, 

priezvisko, 

adresa trvalého 

pobytu, rodné 

číslo, štátna 

príslušnosť, 

korešpondenčná 

adresa, email, ak 

je žiadosť 

podaná 

elektronicky

Voľby

činnosť okrskovej a 

miestnej volebnej 

komisie

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu 

volebného práva a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

členovia komisie, 

náhradníci, 

zapisovateľ, osoby 

oprávnené konať za 

politickú stranu 

meno, 

priezvisko, 

dátum 

narodenia, 

adresa na 

doručovanie 

písomností a 

meno, 

priezvisko, 

podpis osoby 

oprávnenej 

konať za 

politickú stranu 

Voľby

vydávanie osvedčení 

o zvolení zvoleným 

kandidátom miestnou 

volebnou komisiou a v 

prípade nástupu 

náhradníka starostom 

prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu 

volebného práva a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

zvolený kandidáti

meno, 

priezvisko, 

dátum 

narodenia, 

adresa trvalého 

bydliska, dátum 

zvolenia



Voľby

prijímanie 

kandidátnych listín a 

registrácia kandidátov 

na statostu obce a 

poslancov obecného 

zastupiteľstva, 

vyhotovenie a 

zverejnenie zoznamu 

zaregistrovaných 

kandidátov, 

zverejnenie výsledkov 

volieb 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu 

volebného práva a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

kandidáti na starostu 

a na poslancov 

obecného 

zastupiteľstva, fyzické 

osoby - osoby 

oprávenené konať v 

mene politickej strany 

alebo hnutia

meno, 

priezvisko, titul, 

dátum 

narodenia, 

adresa trvalého 

pobytu, 

zamestnanie, 

podpis, meno, 

priezvisko, 

funkcia a podpis 

osoby 

oprávnenej 

konať za 

politickú stranu a 

hnutie 

Voľby
zverejňovanie 

výsledkov volieb

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu 

volebného práva a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

kandidati na 

prezidenta SR, 

poslancov NRSR, 

poslancov 

Európskeho 

parlamentu, predsedu 

VÚC a poslancov 

zastupiteľstva 

samosprávneho kraja, 

statostu obce a 

poslancov obecného 

zastupiteľstva

meno, 

priezvisko, titul 

Voľby
odmeňovanie členov 

volebných komisií 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu 

volebného práva a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

Vyhláška 308/2015 Z.z. 

Ministerstva vnúta SR o 

výdavkoch spojených s 

voľbami 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkov 

fyzické osoby - 

predseda, členovia a 

zapisovateľ volebnej 

komisie 

bežné osobné 

údaje



Osvedčovanie

osvedčovanie pravosti 

listín a podpisov na 

listinách 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

599/2001 Z.z. o 

osvedčovaní listín a 

podpisov na listinách 

okresnými úradmi a 

obcami v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

žiadatelia o 

osvedčenie pravosti 

listiny, fyzické osoby, 

pravosť podpisu 

ktorých sa osvedčuje

meno, 

priezvisko, 

adresa trvalého 

pobytu, rodné 

číslo, druh a 

číslo preukazu 

totožnost, né 

prípadné údaje 

uvedené v 

preukaze 

totožnosti 

Pridelovanie súpisných 

čísiel budov

určovanie súpisných 

čísiel a vedenie 

evidencie pridelných 

súpisných čísiel

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon 

č.369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby určené 

v kolaudačnom 

rozhodnutí, vlastníci 

budov v obci 

bežné osobné 

údaje 

Evidencia obyvateľov

prihlasovanie na trvalý 

pobyt, odhlasovanie 

sa z trvalého  pobytu, 

zrušenie trvalého 

pobytu

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

253/1998 Z.z. o hlásení 

pobytu občanov 

Slovenskej republiky a 

registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby, ktoré 

sa prihlasujú alebo 

odhlasujú z trvalého 

pobytu, alebo im je 

zrušený trvalý pobyt, 

fyzické osoby - 

vlastníci a 

spoluvlastníci 

nehnuteľnosti, v 

ktorých sú iné osoby 

prihlásené na trvalý 

pobyt 

meno, 

priezvisko, rodné 

prizevisko, 

dátum , miesto, 

okres a štát 

narodenia, rodné 

číslo, adresa 

nového a 

predošlého 

trvalého pobytu, 

podpis a pri 

vlastníkoch a 

spoluvlastníkoch 

nehnuteľnosti 

meno, prezvisko, 

rodné číslo, číslo 

OP,a dresa 

trvalého pobytu, 

príslušnosť k 

organizácií, iné 

osobné údaje 

uvedene v 

dokumentoch, 

ktoré sú 

vyžadované 

zákonom (OP, 

pas, rozhodnutia 

súdov a pod.)

Pridelovanie súpisných čísiel budov, osvedčovanie, evidencia obyvateľstva a plnenie úloh na úseku 

obrany SR



Evidencia obyvateľov

prihlasovanie na 

prechodný pobyt, 

odhlasovanie sa z 

prchodného pobytu, 

zrušenie trvalého 

pobytu

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

253/1998 Z.z. o hlásení 

pobytu občanov 

Slovenskej republiky a 

registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby, ktoré 

sa prihlasujú alebo 

odhlasujú z 

prechodného pobytu, 

fyzické osoby - 

vlastníci a 

spoluvlastníci 

nehnuteľnosti, v 

ktorých sú iné osoby 

prihlásené na trvalý 

pobyt 

meno, 

priezvisko, rodné 

prizevisko, 

dátum , miesto, 

okres a štát 

narodenia, rodné 

číslo, adresa 

nového a 

predošlého 

trvalého pobytu, 

podpis a pri 

vlastníkoch a 

spoluvlastníkoch 

nehnuteľnosti 

meno, prezvisko, 

rodné číslo, číslo 

OP,a dresa 

trvalého pobytu, 

príslušnosť k 

organizácií, iné 

osobné údaje 

uvedene v 

dokumentoch, 

ktoré sú 

vyžadované 

zákonom (OP, 

pas, rozhodnutia 

súdov a pod.)

Evidencia obyvateľov

vedenie evidencie 

pobytu občanov a 

zapisovanie údajov do 

registra obyvateľov 

SR 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

253/1998 Z.z. o hlásení 

pobytu občanov 

Slovenskej republiky a 

registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby, ktoré 

majú trvalý alebo 

prechodný pobyt v 

obci, fyzické osoby - 

cudzinci prihlásení na 

pobyt v obci 

osobné údaje v 

rozsahu 

stabovenom v § 

15 a 16 zákona 

č. 253/1998 Z.z o 

hlásení pobytu 

občanov 

Slovenskej 

republiky a o 

registi 

obyvateľov 

Slovenskej 

republiky v znení 

neskorších 

predpisov 

Evidencia obyvateľov

vydávanie potvrdení o 

trvalom pobyte, 

prechodnom pobyte a 

iných potvrdení o 

pobyte v obci

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, Zákon č. 

253/1998 Z.z. o hlásení 

pobytu občanov 

Slovenskej republiky a 

registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v 

znení neskorších 

predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby, ktoré 

majú trvalý alebo 

prechodný pobyt v 

obci, fyzické osoby - 

cudzinci prihlásení na 

pobyt v obci, 

žiadatelia 

bežné osobné 

údaje 



Plnenie úloh na úseku 

obrany SR

vedenie evidencie 

právnických osôb, 

fyzických osôb - 

podnikateľov a 

fyzických osôb, 

ktorým môže byť v 

čase vojny a 

vojnového stavu 

uložená povinnosť 

poskytnúť ubytovanie 

príslušníkom 

ozbrojených síl, 

ozbrojených zborov, 

Hasičského a 

zaćhranného zboru a 

osobám, ktoré plnia 

úlohy hospodárskej 

mobilizácie 

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 319/2002 o 

obrane Slovenskej 

republiky v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

zástupcovia 

právnických osôb, 

fyzické osoby - 

podnikatelia a ostatné 

fyzické osoby s 

trvalým pobytom v 

obci 

bežné osobné 

údaje 

Plnenie úloh na úseku 

obrany SR

vedenie evidencie 

fyzických osôb, 

ktorým môže byť v 

čase vojny a 

vojnového stavu 

uložená pracovná 

povinnosť a 

navrhovanie týchto 

osôb okrenému úradu 

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 319/2002 o 

obrane Slovenskej 

republiky v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzicke osoby, ktorým 

môže byť uložená 

pracovná povinnosť v 

čase vojny a 

vojnového stavu 

meno, 

prizevisko, rodné 

číslo, údaje o 

dosiahnutom 

vzdelaní 

Plnenie úloh na úseku 

obrany SR

plenie iných úloh na 

úseku obrany 

Slovenskej republiky 

alebo zabzepečovanie 

úloh podľa pokynov 

okresného úradu 

udelených podľa 

zákona, pri ktorých 

dochádza k 

spracúvaniu osobných 

údajov fyzických osôb 

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 319/2002 o 

obrane Slovenskej 

republiky v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby, ktoré 

sú dotknuté 

rozhodnutím obce

bežné osobné 

údaje 

Plnenie úloh na úseku 

obrany SR

doručovanie 

písmností podľa 

zákona č. 319/2002 

Z.z. o obrane 

Slovenskej republiky v 

znení neskorších 

predpisov 

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 319/2002 o 

obrane Slovenskej 

republiky v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby - 

prijímatelia 

korešpondencie

bežné osobné 

údaje 



Plnenie úloh na úseku 

obrany SR

zasielanie menného 

zoznamu osôb, ktorým 

vznikla branná 

povinnosť a iných 

zákonom 

vyžadovaných 

skutočností 

§ 13 ods. 1 písm. c)  

Zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

Zákon č. 319/2002 o 

obrane Slovenskej 

republiky v znení 

neskorších predpisov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou

fyzické osoby, ktorým 

vznikla bránná 

povinnosť 

bežné osobné 

údaje 

Školstvo 

vedenie evidenie detí 

a žiakov vo veku 

plnenia povinnej 

školskej dochádzky, 

ktorí majú v obci 

trvalé bydlisko a 

evidenciu, v ktorých 

školách ju plnia 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, 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 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

fyzické osoby - deti a 

žiaci, ktorý sú vo veku 

plnenia povinnej 

školskej dochádzky a 

ktorí majú v obci 

trvalé bydlisko

bežné osobné 

údaje 

Školstvo 

plnenie ostatných úloh 

pri výkone prenesenej 

štánej správy a 

samosprávy v 

školstve 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia, 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 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou, 

ktoré sú 

vymedzené v 

ustanoveniach § 

6 a nasl. zákona 

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 - žiaci 

základnej školy 

Smrdáky a ich 

zákonný zástupcovia, 

iné fyzické osoby, 

ktorých osobné údaje 

sú spracúvane pri 

výkone úloh pri 

prenesenej štátnej 

správy a samosprávy 

v školstve

bežné osobné 

údaje 

Školstvo

"*Tento záznam o spracovateľských činnostiach slúži len na účely plnenia informačnej povinnosti 

Prevádzkovateľa a tvorí prílohu Zásad ochrany osobných údajov  Prevádzkovateľa, prostrednítvom 

ktorých si Prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám, nie je kompletným 

Záznamom o spracovateľských činnostiach    


