
Účel spracovania osobných údajov podľa jednotlivých služieb  

Názov služby Účel spracovania osobných údajov 

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 
Identifikovanie platiteľa  

Platenie miestnych daní Identifikovanie platiteľa  

Platenie ostatných poplatkov Identifikovanie platiteľa  

Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov 
Identifikovanie platiteľa  

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej 

povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

Zapojenie sa do zberu komunálneho odpadu    

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej 

povinnosti k dani z nehnuteľností 
Vysporiadanie daňovej povinnosti  

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej 

povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje 

Vysporiadanie daňovej povinnosti  

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej 

povinnosti k dani za predajné automaty 

Vysporiadanie daňovej povinnosti  

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej 

povinnosti k dani za psa 

Vysporiadanie daňovej povinnosti  

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej 

povinnosti k dani za ubytovanie 

Vysporiadanie daňovej povinnosti  

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej 

povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva 

Vysporiadanie daňovej povinnosti  

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností 
Vysporiadanie daňovej povinnosti  

Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné 

hracie prístroje 

Vysporiadanie daňovej povinnosti  

Podávanie daňového priznania k dani za predajné 

automaty 

Vysporiadanie daňovej povinnosti  

Podávanie daňového priznania k dani za psa 
Vysporiadanie daňovej povinnosti  

Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového 

nedoplatku 

Vysporiadanie daňovej povinnosti  

Potvrdzovanie výšky záväzkov voči obci Zistenia záväzkov osoby voči obci     

Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie 

splátok 
Vysporiadanie daňovej povinnosti  

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva Spracovanie žiadostí o záber verejného priestranstva 

Vrátenie pomernej časti dane Vysporiadanie si daňových preplatkov    



Spracovanie elektronických účtovných dokladov Preukázanie doručenia faktúry 

Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný 

zber 
Zapojenie sa do separovaného zberu odpadu 

Poskytovanie nenávratných dotácií Spracovanie žiadosti o dotáciu  

Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov Získania stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov 

Povoľovanie používania symbolov obce Získanie povolenia používania symbolov obce 

Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na 

susedné nehnuteľnosti 
Spracovania žiadosti o zriadenie vjazdu 

Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej 

svetelnej signalizácie 
Spracovania ohlásenia a doručenia odpovede   

Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre 

chodcov 

Spracovania ohlásenia a doručenia odpovede   

Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií 

Spracovania ohlásenia a doručenia odpovede   

Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich 

zmeny 
Splnenie povinnosti oznámenia otváracích hodín 

Uvítanie detí do života Za účelom spracovania žiadosti  

Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia Splnenia si oznamovacej povinnosti  

Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, 

športových a turistických podujatí 
Splnenia si oznamovacej povinnosti 

Povoľovanie ohňostrojových prác Spracovania žiadosti  



Povoľovanie realizácie podnikateľského zámeru na území 

obce 
Spracovania žiadosti 

Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky Splnenie si oznamovacej povinnosti 

Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín Spracovania žiadosti 

Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovom mieste 
Spracovania žiadosti 

Registrovanie psa Splnenie si povinnosti zaregistrovať psa     

Vydávanie rybárskeho lístku Spracovania žiadosti 

Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť Spracovania žiadosti 

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
Spracovania žiadosti 

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku 

sociálnej služby 

Spracovania žiadosti 

Poskytovanie opatrovateľskej služby 

Spracovania žiadosti 

Poskytovanie prepravnej služby 

Spracovania žiadosti 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov 

Spracovania žiadosti 

Poskytovanie stravovania v jedálni 

Spracovania žiadosti 

Povoľovanie ambulantného predaja 
Spracovania žiadosti 

Vydávanie voličského preukazu 
Spracovania žiadosti 

Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných 

tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa 

pozemku na odstránenie odpadu. 

Spracovania ohlásenia a doručenia odpovede   

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
Splnenie si povinnosti oznámiť malý zdroj znečistenia 

ovzdušia platenia poplatku za znečistenia ovzdušia  



Povoľovanie výrubu drevín Spracovania žiadosti 

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám 
Získanie požadovanej informácie 

Oznamovanie strát a nálezov Spracovania oznámenia a doručenia odpovede   

Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a 

registratúrnym záznamom 
Spracovania žiadosti 

Pripomienkovanie návrhov nariadení Spracovanie pripomienky a vyrozumeniu o stave spracovania  

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce 
Spracovanie pripomienky a vyrozumeniu o stave spracovania  

Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce 
Spracovanie pripomienky a vyrozumeniu o stave spracovania  

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a 

orientačného čísla 
Určenie súpisného o orientačného čísla  

Predaj bytových priestorov obce 
Spracovania žiadosti 

Predaj nebytových priestorov obce 
Spracovania žiadosti 

Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce 
Spracovania žiadosti 

Organizovanie občianskeho svadobného obradu 
Spracovania žiadosti 

Vybavovanie sťažností a podnetov Vybavenie sťažnosti  

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva Sociálne veci 

Pripomienkovanie územného plánu obce Územné plánovanie  

Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku Územné plánovanie  

Elektronické verejné obstarávanie Spracovania údajov v procese verejného obstarávania. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy 
Spracovania žiadosti 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy 
Spracovania žiadosti 

Vydanie rodného listu novo narodenému dieťaťu Spracovania žiadosti 

Predaj hnuteľného majetku obce Spracovania žiadosti 

Prenájom hnuteľného majetku obce Spracovania žiadosti 

Ohlasovanie výskytu túlavých zvierat Spracovania ohlásenia a doručenia odpovede   



Ohlasovanie stavu mestskej zelene a stromov 
Spracovania ohlásenia a doručenia odpovede   

Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych 

komunikácií 

Spracovania ohlásenia a doručenia odpovede   

Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie Spracovania žiadosti 

Podávanie mesačných prehľadov k dani za ubytovanie Vysporiadanie daňovej povinnosti 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej 

služby 
Spracovania žiadosti 

Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej 

komunikácie 

Spracovania žiadosti 

Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na 

susedné nehnuteľnosti 

Spracovania žiadosti 

Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych 

služieb obce 
Spracovanie pripomienky a vyrozumenie o stave spracovania 

 

 

  


