
    
 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.  

 

Vybavovanie žiadostí občanov 
Aké osobné údaje spracovávame: 

 Na každej žiadosti ktorú podávate sú vyžadované len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné 
k vybaveniu žiadosti a ktoré vyžaduje osobitný zákon na základe ktorého sa žiadosť podáva. Nikdy 
nebudeme od vás žiadať osobné údaje, ktoré nie sú pre vybavenie konkrétnej žiadosti relevantné. 
Medzi základné údaje patrí hlavne meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, vaše 
kontaktné údaje ako mailová adresa alebo telefón a ďalšie údaje nevyhnutné pre vybavenie žiadosti. 
Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Po splnení účelu 
spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu sa zabezpečí likvidácia osobných údajov pokiaľ 
to osobitný zákon nevyžaduje inak.  

Kde sú osobné údaje uchovávané a kto má k nim prístup: 

 Osobné údaje sa spracovávajú automatizovaným spôsobom v informačnom systéme mesta. 
Môžu byť uložené aj vo forme elektronického textového dokumentu, alebo v papierovej forme. 
K osobným údajom majú prístup len tí zamestnanci, ktorí sú poverení vybavovaním príslušnej žiadosti, 
zamestnanci zabezpečujúci kontrolnú činnosť a zamestnanci informatiky. Každý zamestnanec je 
poučený o svojich povinnostiach pri spracovaní osobných  údajov a má prístup len k tým osobným 
údajom občanov, ktoré nevyhnutne potrebuje k svojej práci. 
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1. Prideľovanie nájomných bytov 

Účel spracúvania spracovanie žiadosti a pridelenie nájomného bytu, evidencia 
zmlúv a pridelených bytov. 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

• splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní, zákon  č.  182/1993  Z.  z.  o  vlastníctve  bytov  a  
nebytových  priestorov 

• plnenie zmluvy 

Kategórie dotknutých osôb občania žiadatelia o byt, nájomníci 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, 
správca nájomných bytov, zverejnenie zmlúv na webovej stránke 
mesta – návštevníci webovej stránky mesta, centrálny register 
zmlúv 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných 
údajov bude mať vplyv na vybavenie žiadosti. 

 

2. Žiadosť o úver zo ŠFRB 

Účel spracúvania evidencia a spracovanie žiadostí o pridelenie úveru zo štátneho 
fondu rozvoja bývania 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

• splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 
150/2013 Z. z. o ŠFRB 

• plnenie zmluvy 

Kategórie dotknutých osôb občania žiadatelia 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, 
zverejnenie zmlúv na webovej stránke mesta – návštevníci 
webovej stránky mesta, centrálny register zmlúv 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných 
údajov bude mať vplyv na vybavenie žiadosti. 
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3. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

Účel spracúvania spracovanie a evidencia žiadostí o poskytnutie dávky v hmotnej 
núdzi 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 417/2013 
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi  v znení neskorších predpisov 

Kategórie dotknutých osôb občania žiadatelia 

Kategória osobných údajov osobitná kategória osobných údajov 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude 
mať vplyv na vybavenie žiadosti. 

 

4. Vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu 

Účel spracúvania evidencia žiadosti a vypracovaných posudkov 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 448/2008 
Z. z o sociálnych službách 

Kategórie dotknutých osôb občania žiadatelia 

Kategória osobných údajov osobitná kategória osobných údajov 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude 
mať vplyv na vybavenie žiadosti. 

 

5. Poskytnutie alebo zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby 

Účel spracúvania Evidencia žiadostí a zmlúv na zabezpečenie sociálnych služieb 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

• splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 
448/2008 Z. z o sociálnych službách 

• plnenie zmluvy 

Kategórie dotknutých osôb občania žiadatelia 

Kategória osobných údajov osobitná kategória osobných údajov 
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Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, 
zabezpečovateľ sociálnej služby, zverejnenie zmlúv na webovej 
stránke mesta – návštevníci webovej stránky mesta, centrálny 
register zmlúv 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných 
údajov bude mať vplyv na vybavenie žiadosti. 

 

6. Priestupkové konania 

Účel spracúvania evidencia a správa priestupkov 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 
č.372/1990 Z.  z.  o priestupkoch 

Kategórie dotknutých osôb občania ktorí spáchali alebo sú podozriví zo spáchania priestupku 

Kategória osobných údajov osobné údaje týkajúce sa priestupkov 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou pri riešení priestupku.  
 

7. Priestupkové konania – ohrozovanie výchovy a vzdelávania 
maloletého alebo zanedbávanie povinnej školskej dochádzky žiaka 

Účel spracúvania evidencia a správa priestupkov žiakov a ich zákonných zástupcov 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 
č.372/1990 Z.  z.  o priestupkoch, zákon 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve, zákon 71/1967 Zb. 
o správnom konaní ( správny poriadok) 

Kategórie dotknutých osôb školopovinní žiaci a ich zákonní zástupcovia 

Kategória osobných údajov osobné údaje týkajúce sa priestupkov 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 
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Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou pri riešení priestupku.  
 

8. Sťažnosti 

Účel spracúvania správa, evidencia a riešenie sťažností, vykonávanie agendy s tým 
spojenej 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon č.9/2010 Z. 
z.  o sťažnostiach 

Kategórie dotknutých osôb občania sťažovatelia 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude 
mať vplyv na vybavenie sťažnosti. 

 

9. Vybavenie petícií 

Účel spracúvania evidencia a správa petícií, vykonávanie agendy s tým spojenej 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon č.85/1990 
Zb.  o petičnom práve 

Kategórie dotknutých osôb občania, ktorí podporili petíciu 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou pre vybavenie petície.  
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10.  Zabezpečenie priebehu volieb 

Účel spracúvania evidencia kandidátov, voličov a členov volebných komisií, 
vykonávanie agendy s tým spojenej 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

Kategórie dotknutých osôb občania žiadatelia 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.  
 

11.  Zhromaždenia 

Účel spracúvania správa a evidencia nahlásených zhromaždení 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon č.84/1990 
Zb. o zhromažďovacom práve 

Kategórie dotknutých osôb občania – organizátori zhromaždenia 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou . Neposkytnutie osobných údajov bude 
mať vplyv na povolenie zhromaždenia. 

 

12.  Žiadosti o informácie 

Účel spracúvania evidencia a vybavovanie žiadosti o prístup k informáciám 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 
č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

Kategórie dotknutých osôb občania žiadatelia 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz v zmysle registratúrneho poriadku mesta 
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Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných 
údajov bude mať vplyv na vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií. 

 

13. Hlásenie pobytu občana 

Účel spracúvania vedenie evidencie obyvateľov mesta 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 
č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri obyvateľov Slovenskej republiky 

Kategórie dotknutých osôb občania mesta 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.  
 

14.  Vedenie matriky 

Účel spracúvania vedenie matričných kníh, sobášov a narodených detí 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 
č.154/1994 Z. z. o matrikách 

Kategórie dotknutých osôb občania mesta 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.  
 

 



    
 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.  

15.  Osvedčovanie listín a podpisov na listinách 

Účel spracúvania evidencia osvedčených listín a podpisov 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 

Kategórie dotknutých osôb občania žiadatelia 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných 
údajov bude mať vplyv na vybavenie žiadosti. 

 

16.  Platenie daní a poplatkov 

Účel spracúvania evidencia a správa platcov daní a poplatkov, evidencia 
nehnuteľností a zvierat podliehajúcich plateniu daní a poplatkov 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch 

Kategórie dotknutých osôb občania platiaci miestne dane a poplatky 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude 
mať za následok postih alebo pokutu. 

 

17.  Rybárske lístky 

Účel spracúvania evidencia a správa pridelených rybárskych lístkov, evidencia 
a vybavovanie žiadosti o pridelenie rybárskeho lístka 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 139/2002 
Z. z. o rybárstve, zákon 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 



    
 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.  

Kategórie dotknutých osôb občania rybári 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude 
mať vplyv na pridelenie rybárskeho lístku. 

 

18.  Samostatne hospodáriaci roľník 

Účel spracúvania evidencia a správa samostatne hospodáriacich roľníkov 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon č. 
105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov 

Kategórie dotknutých osôb občania – samostatne hospodáriaci roľníci 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.  
 

19.  Ambulantný predaj 

Účel spracúvania prideľovanie a evidencia trhových miest 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 
č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach 

Kategórie dotknutých osôb občania trhovníci 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 



    
 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.  

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude 
mať vplyv na vybavenie žiadosti o trhové miesto. 

 

20.  Výrub drevín 

Účel spracúvania vybavovanie a evidencia žiadosti o výrub drevín 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 543/2002 
Z. z o ochrane prírody a krajiny 

Kategórie dotknutých osôb občania žiadatelia 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude 
mať vplyv na vybavenie žiadosti. 

 

21.  Rozhodnutia v zmysle stavebného zákona 

Účel spracúvania evidencia a vybavovanie žiadostí v zmysle stavebného zákona, 
evidencia stavebných konaní 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon  50/1976 
Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákon 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

Kategórie dotknutých osôb občania žiadatelia 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, 
účastníci stavebného konania, občania žiadajúci si informácie na 
základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude 
mať vplyv na vybavenie žiadosti. 

 



    
 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.  

22.  Stanoviská cestného správneho orgánu 

Účel spracúvania evidencia a vybavovanie žiadosti súvisiace s cestnými 
komunikáciami a dopravou 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

Kategórie dotknutých osôb občania žiadatelia 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude 
mať vplyv na vybavenie žiadosti. 

 

23. Vyhradenie parkovacieho miesta 

Účel spracúvania evidencia vyhradených parkovacích miest 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

• splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

• plnenie zmluvných povinností 

Kategórie dotknutých osôb občania žiadatelia 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných 
údajov bude mať vplyv na vybavenie žiadosti. 

 

24.  Vybavovanie oznámení o nezákonne umiestnenom odpade 

Účel spracúvania evidencia a riešenie oznámení o nezákonne umiestnenom 
odpade 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch, zákon č.9/2010 Z. z.  o sťažnostiach 

Kategórie dotknutých osôb občania oznamovatelia 



    
 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.  

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude 
mať vplyv na vybavenie žiadosti. 

 

25.  Vydávanie súhlasov k stavbám malých zdrojov znečistenia ovzdušia a 
kontrolná činnosť dodržiavania povinností 

Účel spracúvania evidencia prevádzkovateľov a záznamy z kontrol a ich evidencia 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší 

Kategórie dotknutých osôb občania žiadatelia 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude 
mať vplyv na vybavenie žiadosti. 

 

26.  Zbor pre občianske záležitosti 

Účel spracúvania evidencia členov zboru pre občianske záležitosti a ich činností 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Kategórie dotknutých osôb členovia zboru pre občianske záležitosti, občania využívajúci ich 
služby 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 



    
 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.  

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude 
mať vplyv na vybavenie žiadosti. 

 

27.  Cintorín 

Účel spracúvania evidencia a správa hrobových miest, evidencia uzavretých zmlúv 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

• splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 
č.131/2010  o cintorínoch a pohrebníctve 

• plnenie zmluvných povinností 

Kategórie dotknutých osôb občania 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, 
zverejnenie zmlúv na webovej stránke mesta – návštevníci 
webovej stránky mesta, centrálny register zmlúv 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných 
údajov bude mať vplyv na vybavenie žiadosti. 

 

28.  Mestská knižnica 

Účel spracúvania evidencia čitateľov mestskej knižnice 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon 126/2015   
Z. z. o knižniciach 

Kategórie dotknutých osôb čitatelia 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.  
 

 



    
 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.  

29.  Zabezpečenie predškolskej dochádzky 

Účel spracúvania Evidencia detí v materských školách a jasliach a ich zákonných 
zástupcov, vedenie agendy týchto zariadení 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - zákon č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

Kategórie dotknutých osôb deti a ich zákonní zástupcovia 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje, osobitná kategória osobných údajov 

Lehota na výmaz na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
spojení s Registratúrnym plánom mesta 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

osobné údaje sa nebudú prenášať do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.  
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