
P. č.
Skrátený názov 

informačného systému
Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

(nepovinné)
Katogória príjemcov

Označenie tretej 

krajiny alebo 

medzinárodnej 

organizácie

2.
BOZP (čl. 13 nariadenia 

a § 19 zákona)

Evidencia poučení o bezpečnosti 

práce, zápisy o pracovných 

úrazoch.

Zákonník práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon 

kontroly a dozoru (napr. 

inšpektorát práce); 

zástupcovia 

zamestnancov; Ústredie 

práce, sociálnych vecí a 

rodiny; súd, orgány činné 

v trestnom konaní; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

4.

Denné centrum seniorov 

(čl. 13 nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia členov denného centra 

seniorov.

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

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka;iný 

oprávnený subjekt; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

5.

Zariadenie starostlivosti 

o deti do troch rokov 

veku dieťaťa (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Vedenie evidencie osobných údajov 

o deťoch a rodičoch navštevujúcich 

zariadenie starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, 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, zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, vyhláška MZ SR č.  

527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 

na zariadenia pre deti a mládež

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; ďalší 

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

6.

Elektronická schránka 

(čl. 13 nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia došlých a odoslaných 

elektronických žiadostí.  Evidencia a 

správa elektronických podpisov.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2002 Z. 

z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 

vyššie územné celky v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 275/2006 Z. z. o 

informačných systémoch verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o 

elektronickej podobe výkonu pôdobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 

neskorších predpisov

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; ďalší 

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.; sprostredkovateľ - 

DATALAN, a.s.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

7.

Evidencia majetku (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Vysporiadavanie nehnuteľností, 

vybavovanie žiadostí o prevod, 

prenájom. Evidencia vecných 

bremien.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, zákon 

č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 

exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o 

zmene a doplnení ďalších zákonov v znení 

neskorších predpisov, Zákonník práce

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; súd, 

orgány činné v trestnom 

konaní; exekútor; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

9.

Integrované obslužné 

miesto (čl. 13 nariadenia 

a § 19 zákona)

Zabezpečenie prístupu občanov k 

elektronických službám štátu.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2002 Z. 

z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších o 

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o 

elektronických komunikáciách  v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 275/2006 Z. z. o 

informačných systémoch verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

PRÍLOHA k Súhrnnej informácii pre dotknuté osoby č. X/a



11.

Kontrola, sťažnosti a 

petície (čl. 13 nariadenia 

a § 19 zákona)

Evidencia, archivácia a uloženie 

sťažností a petícií.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších predpisov

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašisdtová 

Virová, advokátka; 

žiadatelia o informácie v 

zmysle zákona 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; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o. 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

12.

Matričný úrad (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Prístup do evidencie o osobnom 

stave fyzických osôb, ktoré sa 

narodili, uzavreli manželstvo alebo 

zomreli na území Slovenskej 

republiky, a štátnych občanov 

Slovenskej republiky, ktorí sa 

narodili, uzavreli manželstvo alebo 

zomreli v cudzine. Vybavovanie 

matričných udalostí.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 154/1994 Z. 

z. o matrikách v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v 

znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 

302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona NR SR o matrikách, v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z. o 

rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/1995 

Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 40/1993  Z. z. o štátnom 

občianstve Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 162/1993 Z. z. o 

občianskych preukazoch v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 97/1963 Zb. o 

medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 

v znení neskorších predpisov

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; v 

súlade s § 18 zákona č. 

154/1994 Z. z. o 

matrikách v znení 

neskorších predpisov; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

v súlade s 

medzištátnymi 

zmluvami, ktorými je 

Slovenská republika 

viazaná

13.

Mestské zastupiteľstvo, 

mestská rada, komisie 

mestského 

zastupiteľstva a hlavný 

kontrolór mesta (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona) 

Informovanie verejnosti o verejných 

funkcionároch a hlavnom 

kontrolórovi, o výške ich platu alebo 

odmeny.

súhlas dotknutej osoby

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; ďalší 

príjemcovia sa 

nevyskytujú; osobné 

údaje sa zverejňujú na 

webovom sídle mesta na 

základe súhlasu dotknutej 

osoby; sprostredkovateľ 

- Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

14.

Miestne dane (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Spracovanie agendy daní z 

nehnuteľnostiam, za psa a 

ostatných miestnych daní, evidencia 

nehnuteľností vo vlastníctve 

občanov v katastri mesta, evidencia 

daňovníkov a neplatičov miestnych 

daní.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. 

z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 282/2002 Z. 

z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a 

o zápise vlastníckych a iných práv k 

nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o 

správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; ďalší 

príjemcovia sa 

nevyskytujú; osobné 

údaje - dlžníci podľa 

zákona sa zverejňujú na 

webovom sídle mesta na 

základe zákona č. 

582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a 

miestnom poplatku za 

komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

v znení neskorších 

predpisov; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje



15.

Miestne poplatky (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Miestne poplatky za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad, 

evidencia poplatníkov a neplatičov.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; ďalší 

príjemcovia sa 

nevyskytujú; osobné 

údaje - dlžníci podľa 

zákona sa zverejňujú na 

webovom sídle mesta na 

základe zákona č. 

582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a 

miestnom poplatku za 

komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

v znení neskorších 

predpisov; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

16.

Monitorovací kamerový 

systém (čl. 13 nariadenia 

a § 19 zákona)

Zabezpečovací kamerový systém v 

určených lokalitách slúžiaci na 

monitorovanie vymedzeného 

priestoru za účelom bezpečnosti a 

ochrany majetku.

čl. 6 ods. 1 pism d) a e) Nariadenia, § 13 ods. 1 

písm. d) a e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; zákon č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov; § 4 

ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v spojení s ustanovením § 2 zákona 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka;súd, 

orgány činné v trestnom 

konaní; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

17.

Nájomné byty (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia uchádzačov o byt, 

evidencia nájomných zmlúv, 

vybavovanie žiadostí a prideľovanie  

bytov.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

žiadatelia o informácie v 

zmysle zákna 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; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

19.

Overovanie listín a 

podpisov (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Overovanie listín a podpisov.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2001 z. 

z.  osvedčovaní listín a podpisov na listinách 

okresnými úradmi a obcami v znení neskorších 

predpisov

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; ďalší 

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

20.

Oznamovanie 

protispoločenskej 

činnosti (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia oznámení kriminality 

alebo inej protispoločenskej činnosti.

zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; súd, 

orgány činné v trestnom 

konaní; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

21.

Oznámenia verejných 

funkcionárov mesta 

Levoča (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia oznámení, funkcií a 

zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov verejných funkcionárov 

mesta Levoča podľa ustanovenia čl. 

7 ústavného zákona č. 357/2004 o 

ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších 

predpisov.

ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; súd, 

orgány činné v trestnom 

konaní; žiadatelia o 

informácie na základe čl. 

7 ods. 7 ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v 

znení neskorších 

predpisov; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

 prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje



22.

Personálna a mzdová 

agenda zamestnancov 

mesta Levoča (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Vedenie personálnej a mzdovej 

agendy pre pracovno-právne, 

mzdové účely a pre účely 

nemocenského, zdravotného, 

sociálneho a dôchodkového 

zabezpečenia, dane z príjmu zo 

závislej činnosti zamestnancov a 

osôb pracujúcich pre 

prevádzkovateľa na základe dohôd 

o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, odmien 

poslancov, členov MR, odmien 

členov a zapisovateľov OVK a 

členov komisií pre referendum.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpsiov, 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 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Zákonník práce, zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 663/2007 Z. z. o 

minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o 

zdravotnom poistení a o zmene a doplnení 

zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o 

doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; zmluva - pracovná zmluva; súhlas 

dotknutej osoby 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

Sociálna poisťovňa; 

zdravotné poisťovne; 

daňový úrad; doplnkové 

dôchodkové sporiteľne; 

dôchodkové správcovské 

spoločnosti; orgány 

štátnej správy a verejnej 

moci na výkon kontroly a 

dozoru (napr. inšpektorát 

práce); zástupcovia 

zamesnancov; Ústredie 

práce, sociálnych vecí a 

rodiny; súd, orgány činné 

v trestnom konaní; 

exekútror; iný oprávnený 

subjekt; osobné údaje sa 

zverejňujú na webovom 

sídle mesta na základe § 

78 ods. 3 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.  

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

23.

Podujatia (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia ohlasovania verejných 

kultúrnych podujatí; usporiadanie 

verejného zhromaždenia; verejné 

telovýchovné, športové a turistické 

podujatia.

zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 96/1991 Zb. 

o verejných kultúrnych podujatiach v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 479/2008 Z. z.o 

organizovaní verejných telovýchovných podujatí, 

športových podujatí a turistických podujatí a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

daňový úrad; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

24.

Pokladňa (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Vedenie agendy pokladne, príjem 

peňazí a vydávanie príjmových 

bločkov.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

daňový úrad; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

25.
Pošta (čl. 13 nariadenia 

a § 19 zákona)

Evidencia došlej a odoslanej pošty. 

Odosielanie pošty.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. 

z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

poštoví doručovatelia na 

základe zákona č. 

324/2011 Z. z. o 

poštových službách a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 

znení neskorších 

predpisov; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

27.

Právne vzťahy (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Zabezpečenie právnej agendy, 

riešenie občianskoprávnych, 

obchodnoprávnych, 

pracovnoprávnych záležitostí, 

zastupovanie v právnych sporoch 

pred súdmi, orgánmi verejnej 

správy, príprava podkladov ku 

konaniam, príprava a posudzovanie 

zmlúv, vysporiadavanie 

nehnuteľností, vybavovanie žiadostí 

o prevod, prenájom, podávanie 

právnych stanovísk, organizovanie 

OVS, dražieb, elektronických aukcií, 

zabezpečovanie procesu verejného 

obstarávania.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskroších predpisov, Obchodný zákonník, 

Občiansky zákonník, zákon č. 233/1995 Z. z. o 

súdnych exekútrooch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení 

ďalších zákonov v znení neskroších predpisov, 

Zákonník práce

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; súd, 

orgány činné v trestnom 

konaní; exekútor; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje



28.

Priestupkové konania, 

evidencia priestupkov 

(čl. 13 nariadenia a § 19 

zákona)

Priestupkové konania voči občanom 

a ich evidencia.

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; súdy, 

orgány činné v trestnom 

konaní, orgány 

oprávnené objasňovať 

priestupky a správne 

orgány oprávnené 

prejednávať priestupky aj 

podľa osobitného zákona 

(okresný úrad), iné 

orgány, o ktorých to 

ustanovuje osobitný 

zákon; sprostredkovateľ 

- Green Wave Recycling 

s.r.o.

súdy, justičné a správne 

orgány iných štátov na 

základe § 89a ods. 4 

písm. f) zákona č. 

372/1990 Zb. o 

priestupkoch  v znení 

neskorších predpisov

29.

Referentské vozidlá (čl. 

13 nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia vodičov referentských 

vozidiel za účelom vydania 

preukazov zamestnancom, riešenie 

poistných udalostí. Evidencia a 

sledovanie údajov o aute a jeho 

prevádzke.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskroších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. 

z. o cestnej doprave v znení neskorších 

predpisov

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

Policajný zbor; súd, 

orgány činné v trestnom 

konaní; poisťovne; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

30.

Register obyvateľov a 

evidencia súpisných a 

orientačných čísiel, 

register adries (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia o trvalých a prechodných 

pobytoch občanov, prideľovanie 

súpisných a orientačných čísiel 

stavieb, spolupráca s inými orgánmi 

(súdy, prokuratúra, exekútori ...) pri 

poskytovaní informácií z daného IS, 

overovanie listín a podpisov.  

zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 

Slovenskej republiky a registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 181/2014 Z. z. o 

volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona 

č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a 

politických hnutiach v znení neskorších 

predpisov, v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprotredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; súd, 

orgány činné v trestnom 

konaní; exekútor; iné 

obce; Oznámenie o 

pobyte obyvateľa 

Slovenskej republiky 

môžu získať právnické 

osoby a fyzické osoby na 

základe písomnej žiadosti 

v súlade s § 23 zákona č. 

253/1998 Z. z. o hlásení 

pobytu občanov 

Slovenskej republiky a 

registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v 

znení neskorších 

predpisov. Zverejňujú sa 

osobné údaje – titul, 

meno, priezvisko občana 

s trvalým pobytom 

Levoča v oznámení na 

úradnej tabuli mesta, že 

mu má byť doručená 

písomnosť, v súlade s § 5 

a § 7 zákona č. 253/1998 

Z. z. o hlásení pobytu 

občanov Slovenskej 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

31.

Rozhodovanie vo 

veciach cestovného 

ruchu a rozvoja mesta 

(čl. 13 nariadenia a § 19 

zákona)

Príprava povolení na zriadenie 

trhového miesta; pôsobnosť mesta 

vo veciach ochrany spotrebiteľa na 

trhoch a trhových miestach; 

udeľovanie výnimiek na predaj, 

podávanie a požívanie 

alkoholických nápojov; udeľovanie 

výnimiek zo zákazu používania 

pyrotechnických výrobkov.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 

178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach a o 

zmene adoplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 

znení neskorších predpisov, v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovneskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov, v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných 

hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

daňový úrad; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje



32.

Rozhodovanie vo 

veciach pozemných 

komunikácií a cestnej 

dopravy (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Vydávanie povolení na zvláštne 

užívanie miestnych komunikácií a 

povolení na vyhradené užívanie 

parkovacích miest, určenie 

dopravného značenia, povoľovanie 

uzávierok miestnych komunikácií.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov; súhlas dotknutej osoby

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka;  

žiadatelia o informácie v 

zmysle zákona 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; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

33.

Rozhodovanie vo 

veciach stavebného 

úradu (čl. 13 nariadenia 

a § 19 zákona)

Vydávanie rozhodnutí v zmysle 

stavebného zákona, súvisiacich 

právnych predpisov, cestného 

zákona, zákona o priestupkoch a 

správneho poriadku.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

žiadatelia o informácie v 

zmysle zákona 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; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

34.

Rozhodovanie vo 

veciach Štátneho fondu 

rozvoja bývania (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Spracovanie žiadostí o úver zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 150/2013 Z. 

z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

žiadatelia o informácie v 

zmysle zákona 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; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

35.

Rozhodovanie vo 

veciach územného 

plánovania (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Vedenie agendy pre územné 

plánovanie. Poskytnutie územno-

plánovacej informácie.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, zákon č.71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov 

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

žiadatelia o informácie v 

zmysle zákona 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; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje



36.

Rozhodovanie vo 

veciach životného 

prostredia (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Ochrana ovzdušia a vôd, agenda 

odpadového hospodárstva a 

ostatné úkony na úseku životného 

prostredia.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z. 

z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon 

č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 

ovdzušia v znení neskorších predpisov (zákon o 

ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 

401/1998 Z. z. o poplatdkoch za znečisťovanie 

ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 

364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon) v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

žiadatelia o informácie v 

zmysle zákona 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; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

37.

Rybárske lístky (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia rybárov a povolenie na 

lov rýb.

zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení 

neskorších predpisov

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

žiadatelia o informácie v 

zmysle zákona 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; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

38.

Samostatne 

hospodáriaci roľník (čl. 

13 nariadenia a § 19 

zákona)

Vydávanie osvedčení a evidencia 

samostatne hospodáriacich 

roľníkov.

zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní 

občanov v znení neskorších predpisov

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

žiadatelia o informácie v 

zmysle zákona 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; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

39.

Sociálne vzťahy (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Vybavovanie žiadostí o dávky v 

hmotnej núdzi, poskytovanie 

príspevkov na stravu pre 

dôchodcov, správa o povesti, 

žiadosť o posúdenie odkázanosti na 

sociálnu službu, zmluvy o 

poskytovaní sociálnych služieb, 

poradenstvo, sociálnoprávna 

ochrana detí, mládeže a rodín, 

poskytovanie odmien členom 

denných centier, poskytnutie 

príspevku pri narodení dieťaťa, 

príspevku pri úmrtí, poskytnutie 

adresy trvalého bydliska súdom, 

exekútorom a iným oprávneným 

inštitúciám, poskytovanie úspor 

deťom v detských domovoch. 

Žiadosti o poskytnutie dávok v 

hmotnej núdzi a potravinová pomoc.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 195/1998 Z. 

z. o sociálnej pomoci v znení neskorších 

predpisov, 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, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v 

hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; súd, 

orgány činné v trestnom 

konaní; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

41.

Správa registratúry (čl. 

13 nariadenia a § 19 

zákona)

Vedenie agendy správy 

registratúrneho strediska. Záznamy 

o výpožičkách a vstupoch. 

Vydávanie potvrdení o 

odpracovanej dobe a vydávanie 

evidenčných listov dôchodkového 

zabezpečenia.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. 

z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; ďalší 

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje



43.

Školstvo (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia žiakov vo veku povinnej 

školskej dochádzky, evidencia 

žiakov prihlásených do materských 

škôl, evidencia žiakov v územnej 

pôsobnosti mesta prihlásených do 

základných umeleckých škôl, 

evidencia členov centier voľného 

času v územnej pôsobnosti mesta, 

osobné spisy zamestnancov škôl a 

školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

príspevky na stravu, učebné 

pomôcky žiakom v hmotnej núdzi.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. 

z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 

245/2008 Z . z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

žiadatelia o informácie v 

zmysle zákona 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; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

44.

Účtovníctvo (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Vedenie agendy účtovníctva a 

fakturácie pre mesto, riadené 

organizácie a školské zariadenia, 

rozhodnutia, platobné výmery a 

korešpondencia.

zákon č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. 

z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovaeľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

daňový úrad; Na 

webovom sídle mesta sa 

zverejňujú objednávky a 

faktúry na základe 

zákona 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.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

46.

Voľby (čl. 13 nariadenia 

a § 19 zákona) (čl. 14 

nariadenia a § 20 

zákona)

Príprava a realizácia volieb a 

referend.

zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 181/2014 Z .z. o volebnej kampani a o 

zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o 

politických stranách a politických hnutiach v znení 

neskorších predpisov, v znení neskorších 

predpisov

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; iné 

obce; sprístupňovanie 

osobných údajov na 

základe servisnej zmluvy; 

Zverejňujú sa osobné 

údaje (titul, meno, 

priezvisko) o 

zapisovateľovi mestskej 

volebnej komisie, osobné 

údaje o zaregistrovaných 

kandidátoch a výsledky 

volieb kandidátov v 

zmysle zákona č. 

180/2014 Z. z. na úradnej 

tabuli mesta, na 

webovom sídle mesta a v 

mestskom tlačovom 

periodiku; zverejňujú sa 

osobné údaje (titul, meno, 

priezvisko) o 

zapisovateľovi a členoch 

okrskovej volebnej 

komisie na základe 

súhlasu dotknutých osôb 

na prvom zasadaní 

okrskovej volebnej 

komisie.; 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

47.

Výberové konania (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia uchádzačov o 

zamestnanie, výsledky výberových 

konaní.

Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; ďalší 

príjemcovia sa 

nevyskytujú; Zverejňujú 

sa výsledky výberových 

konaní na webovom sídle 

mesta.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o. 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje



48.

Výberové konania 

fakultatívne (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia uchádzačov o 

zamestnanie a funkcie, výsledky 

výberových konaní, evidencia 

členov výberových komisií, 

informovanie verejnosti o 

výberových konaniach.

súhlas dotknutej osoby

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; ďalší 

príjemcovia sa 

nevyskytujú; Osobné 

údaje sa poskytujú 

žiadateľom o informácie 

na základe súhlasu 

dotknutej osoby. Osobné 

údaje sa zverejňujú na 

webovom sídle mesta so 

súhlasom dotknutej 

osoby.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o. 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

49.

Zmluvné vzťahy (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia a spracovanie uzavretých 

zmlúv.
Obchodný zákonník, Občiansky zákonník

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; súd, 

orgány činné v trestnom 

konaní; exekútor; 

žiadatelia o informácie v 

zmysle zákona 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; Zmluvy sa 

zverejňujú na webovom 

sídle mesta v zmysle 

zákona 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.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

50.

Žiadosti podľa 

infozákona (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Vybavovanie žiadostí o 

sprístupnenie informácií, evidencia 

žiadostí a ich vybavenie v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z..

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 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

okresný úrad; súd; 

orgány činné v trestnom 

konaní; iný správny 

orgán; iný oprávnený 

subjekt; žiadatelia o 

informácie v zmysle 

zákona 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; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

51.

Životné jubileá a životné 

udalosti (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia životných jubileí 

obyvateľov mesta, evidencia 

životných udalostí - narodení na 

území mesta, úmrtí na území 

mesta, uzavretí manželstva na 

území mesta. Informovanie 

verejnosti o evidovaných životných 

jubileách a evidovaných životných 

udalostiach.

súhlas dotknutej osoby, súhlas zákonného 

zástupcu dotknutej osoby, súhlas blízkej osoby 

dotknutej osoby 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; ďalší 

príjemcovia sa 

nevyskytujú; Osobné 

údaje sa zverejňujú v 

mestskom tlačovom 

periodiku, na webovom 

sídle mesta a na slávnosti 

so súhlasom dotknutej 

osoby, so súhlasom 

zákonného zástupcu 

dotknutej osoby a so 

súhlasom blízkej osoby 

dotknutej osoby.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje



53.

Evidencia držiteľov 

evidovaných psov (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia držiteľov psov 

evidovaných na území mesta 

Levoča za účelom informovania 

verejnosti.

súhlas dotknutej osoby

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; príjemcovia 

sa nevyskytujú; Osobné 

údaje sa zverejňujú na 

webovom sídle mesta na 

základe súhlasu dotknutej 

osoby.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

54. 

Evidencia záväzkov voči 

mestu po lehote 

splatnosti (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia záväzkov fyzických osôb 

voči mestu po lehote splatnosti za 

účelom prevodu vlastníctva 

nehnuteľného majetku mesta 

fyzickej osobe a prenechania 

majetku mesta fyzickej osobe do 

užívania.

súhlas dotknutej osoby

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; príjemcovia 

sa nevyskytujú; 

Zverejňujú sa osobné 

údaje v minimálnom 

rozsahu na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva 

v súlade s ustanovením § 

12 ods. 8 písm. b) zákona 

č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o. 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

55.

Prezentácia mesta na 

webovom sídle mesta a 

na sociálnych sieťach 

(čl. 13 nariadenia a § 19 

zákona)

Vyhotovovanie a použitie 

písomností osobnej povahy, 

podobizní, obrazových snímok a 

obrazových a zvukových záznamov 

týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej 

prejavov osobnej povahy – 

predovšetkým vyhotovovanie a 

použitie fotografií za účelom 

prezentácie  a propagácie mesta a 

ním organizovaných a 

spoluorganizovaných podujatí v 

mestskom tlačovom periodiku, na 

webovom sídle mesta a na 

sociálnych sieťach a za účelom 

informovania verejnosti o týchto 

podujatiach.

súhlas dotknutej osoby (§ 12 a nasledujúce 

Občianskeho zákonníka)

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; príjemcovia 

sa nevyskytujú; Osobné 

údaje sa zverejňujú v 

mestskom tlačovom 

periodiku, na webovom 

sídle mesta a na 

sociálnych sieťach sú 

súhlasom dotknutej 

osoby. sprostredkovateľ 

- Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

56.

Dokumentácia aktivít v 

rámci projektov (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Vyhotovovanie a použitie 

písomností osobnej povahy, 

podobizní, obrazových snímok a 

obrazových a zvukových záznamov 

týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej 

prejavov osobnej povahy – 

predovšetkým vyhotovovanie a 

použitie fotografií za účelom 

dokumentácie aktivít v rámci 

projektov aktivačnej činnosti, 

terénnej sociálnej práce a správy 

komunitného centra a za účelom 

prezentácie a propagácie týchto 

aktivít v mestskom tlačovom 

periodiku, na webovom sídle mesta 

a na sociálnych sieťach.

súhlas dotknutej osoby (zmluva na príslušný 

projekt)

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; príslušný 

orgán (subjekt zmluvy na 

príslušný projekt), 

ktorému sa dokumentujú 

aktivity v rámci projektu; 

Osobné údaje sa 

zverejňujú v mestskom 

tlačovom periodiku, na 

webovom sídle mesta a 

na sociálnych sieťach so 

súhlasom dotknutej 

osoby.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

57.

Ankety, prieskumy a 

vedomostné súťaže na 

webovom sídle mesta 

(čl. 13 nariadenia a § 19 

zákona)

Organizovanie ankiet, prieskumov a 

vedomostných súťaží 

prostredníctvom mestského 

tlačového periodika, webového sídla 

mesta a sociálnych sietí. Evidencia 

zaregistrovaných alebo 

prihlásených účastníkov ankiet, 

prieskumov a vedomostných súťaží.

súhlas dotknutej osoby

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; príjemcovia 

sa nevyskytujú; Osobné 

údaje sa zverejňujú v 

mestskom tlačovom 

periodiku, na webovom 

sídle mesta a na 

sociálnych sieťach so 

súhlasom dotknutej 

osoby.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje



58.

Poskytovanie informácií 

prostredníctvom 

webového sídla mesta 

(čl. 13 nariadenia a § 19 

zákona)

Poskytovanie informácií o aktivitách 

samosprávy a povinného 

zverejňovania informácií 

prostredníctvom webového sídla v 

programovom prostredí WEBY 

portál. Poskytovanie informácií o 

aktivitách samosprávy a ochrany 

života, zdravia a majetku 

prostredníctvom modulu SMS 

hlásnik, ktorý je súčasťou 

programového prostredia WEBY 

portál. Poskytovanie informácií o 

aktivitách samosprávy a ochrany 

života, zdravia a majetku 

prostredníctvom modulu Email 

hlásnik, ktorý je súčasťou 

programového prostredia WEBY 

portál.  

 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, § 78 ods. 3 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; 

sprostredkovateľ - WEBY 

GROUP, s.r.o.; Osobné 

údaje sa zverejňujú na 

webovom sídle mesta na 

základe zákona 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 alebo na 

základe ustanovenia § 78 

ods. 3 zákona č. 18/2018 

Z. z. o  ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.  

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

59.

Sprievodcovské služby v 

meste Levoča (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Organizovanie sprievodcovských 

služieb v meste Levoča a večerných 

komentovaných prehliadok mesta 

Levoča. Evidencia osobných údajov 

fyzických osôb - objednávateľov 

služieb.

súhlas dotknutej osoby

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

60.

Evidencia členov komisií 

a porôt vo verejnom 

obstarávaní (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia o členoch a náhradníkoch 

komisie na vyhodnocovanie ponúk 

pri nadlimitných zákazkách vo 

verejnom obstarávaní a evidencia o 

členoch poroty pri podlimitných 

zákazkách vo verejnom 

obstarávaní.

§ 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, § 124 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; orgány 

vykonávajúce kontrolu; 

Úrad pre verejné 

obstarávanie; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

61.

Povolenia na vstup do 

mesta počas Mariánskej 

púte (čl. 13 nariadenia a 

§ 19 zákona)

Vydávanie povolení na vstup 

motorovým vozidlom do uzavretých 

častí miestnych komunikácií počas 

Mariánskej púte.

súhlas dotknutej osoby

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

62.

Rozhodovanie na úseku 

investičnej činnosti v 

meste (čl. 13 nariadenia 

a § 19 zákona)

Vydávanie záväzných stanovísk a 

stanovísk k investičnej činnosti 

fyzických osôb v meste. Všeobecná 

rozhodovacia činnosť a 

korešpondencia mesta v oblasti 

investičnej činnosti fyzických osôb v 

meste. Vydávanie potvrdení o veku 

stavby.

§ 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o  

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

63.

Mestské tlačové 

periodikum (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Zverejňovanie príspevkov fyzických 

osôb a osobných údajov fyzických 

osôb v súvislosti s udalosťami v 

meste Levoča v mestskom tlačovom 

periodiku. Zverejňovanie fotografií a 

ďalších osobných údajov v rámci 

spomienky pozostalých na 

zosnulých na základe žiadosti.

súhlas dotknutej osoby, súhlas zákonného 

zástupcu dotknutej osoby, súhlas blízkej osoby 

dotknutej osoby 

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; Osobné 

údaje sa zverejňujú v 

mestskom tlačovom 

periodiku so súhlasom 

dotknutej osoby, súhlasu 

zákonného zástupcu 

dotknutej osoby, súhlasu 

blízkej osoby dotknutej 

osoby.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje



64.

Kontaktné údaje 

poslancov mestského 

zastupiteľstva (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia fotografií a kontaktných 

údajov poslancov mestského 

zastupiteľstva. Informovanie 

verejnosti o kontaktných údajoch 

poslancov mestského zastupiteľstva 

prostredníctvom mestského 

tlačového periodika, webového sídla 

mesta a sociálnych sietí.

súhlas dotknutej osoby

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; Osobné 

údaje sa poskytujú 

Kancelárii ZMOS-u na 

základe súhlasu dotknutej 

osoby. Iní príjemcovia sa 

nevyskytujú. Osobné 

údaje sa zverejňujú v 

mestskom tlačovom 

periodiku, na webovom 

sídle mesta a na 

sociálnych sieťach so 

súhlasom dotknutej 

osoby.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o. 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

65. 

Čísla občianskych 

preukazov 

zamestnancov a 

verejných funkcionárov 

mesta v povereniach 

alebo splnomocneniach 

(čl. 13 nariadenia a § 19 

zákona)

Plnenie úloh prevádzkovateľa v 

priamej súvislosti s 

pracovnoprávnym vzťahom v rámci 

pracovnej náplne zamestnanca 

alebo v priamej súvislosti s výkonom 

funkcie verejného funkcionára 

mesta. Poverenie alebo 

splnomocnenie zamestnancov 

alebo verejných funkcionárov mesta 

výkonom konkrétnych špecifických 

úkonov vo vzťahu k externým 

subjektom.

súhlas dotknutej osoby

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová - 

advokátka; Osobné 

údaje sa poskytujú 

Slovenskej pošte v 

žiadosti o doplnkové a 

dispozičné služby - 

splnomocnenie 

zamestnancov na 

preberanie poštových 

zásielok na základe 

súhlasu dotknutej osoby. 

Osobné údaje sa 

poskytujú ďalším 

externým subjektom v 

rámci poverenia alebo 

splnomocnenia 

zamestnancov a 

verejných funkcionárov 

mesta výkonom 

konkrétnych špecifických 

úkonov na základe 

súhlasu dotknutej osoby. 

Iní príjemcovia sa 

nevyskytujú.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

66.

Krátkodobé prenájmy 

bicyklov a cyklistického 

vybavenia (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Prevádzkovanie požičovne bicyklov 

mestom Levoča s cieľom 

krátkodobého prenajímania bicyklov 

a cyklistického vybavenia fyzickým 

osobám - nájomcom. Evidencia 

osobných údajov nájomcov bicyklov 

a cyklistického vybavenia. 

zmluva o krátkodobom prenájme bicyklov a 

cyklistického vybavenia

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; Zverejňujú sa 

osobné údaje - titul, 

meno, priezvisko - pri 

povinnom zverejnení 

zmluvy v zmysle zákona 

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 na webovom 

sídle mesta.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o. 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

69.

Podnikateľský inkubátor 

(čl. 13 nariadenia a § 19 

zákona)

Evidencia fyzických osôb, ktoré sa 

chcú zapojiť do prevádzky na 

podnikateľské účely zriadenej 

mestom (tzv. podnikateľský 

inkubátor).

súhlas dotknutej osoby

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje



70.

Registrácia kandidátov 

pre komunálne voľby (čl. 

13 nariadenia a § 19 

zákona) (čl. 14 

nariadenia a § 20 

zákona)

Registrácia kandidátov pre voľby do 

mestského zastupiteľstva a pre 

voľby primátora mesta.

zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(volebný zákon)

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; zverejňujú sa 

osobné údaje o 

zaregistrovaných 

kandidátoch v zmysle 

volebného zákona; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

71.

Odborná prax študentov 

škôl (čl. 13 nariadenia a 

§ 19 zákona)

Evidencia študentov škôl 

vykonávajúcich odbornú prax počas 

štúdia na Mestskom úrade Levoča.

zmluva o zabezpečení odbornej praxe

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o. 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

72. 

Kontaktné údaje vo 

voľbách (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Zabezpečenie komunikácie a 

dostupnosti vo voľbách.
súhlas dotknutej osoby

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

73. 
Oznamovanie strát a 

nálezov
Oznamovanie strát a nálezov. súhlas dotknutej osoby

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

74.

Uplatňovanie 

pripomienok k 

návrhom všeobecne 

záväzných nariadení 

mesta Levoča

Uplatňovanie pripomienok k 

návrhom všeobecne záväzných 

nariadení mesta Levoča.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

75.

Uplatňovanie 

pripomienok k návrhu 

rozpočtu mesta Levoča

Uplatňovanie pripomienok k návrhu 

rozpočtu mesta Levoča.

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

76.

Uplatňovanie 

pripomienok k návrhu 

záverečného účtu 

mesta Levoča

Uplatňovanie pripomienok k návrhu 

záverečného účtu mesta Levoča.

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

77.
Používanie symbolov 

mesta Levoča

Vydávanie súhlasu na používanie 

symbolov mesta Levoča. Evidencia 

subjektov používajúcich symboly 

mesta Levoča.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov; zákon č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ 

Lomtec.com a.s.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

78.

Odborná prax žiakov 

stredných škôl a 

študentov vysokých 

škôl

Evidencia žiakov stredných škôl a 

študentov vysokých škôl 

vykonávajúcich odbornú prax počas 

štúdia na Mestskom úrade Levoča.

zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; oprávnený záujem prevádzkovateľa v 

zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, § 13 

ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o. 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

79.

Monitorovací 

kamerový systém Veže 

Baziliky sv. Jakuba

Zabezpečovací kamerový systém v 

určených priestoroch 

prevádzkovateľa slúžiaci na 

monitorovanie vymedzeného 

priestoru - Veže Baziliky sv. Jakuba 

za účelom ochrany života a zdravia 

dotknutých osôb, za účelom 

bezpečnosti a ochrany majetku 

prevádzkovateľa a za účelom 

organizácie vstupov do veže.

čl. 6 ods. 1 písm. d) a f) Nariadenia, § 13 ods. 1 

písm. d) a f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka;súd, orgány 

činné v trestnom konaní; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o. 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje



80.

Spoločenské, kultúrne, 

športové a iné 

podujatia mesta 

Levoča súťažného a 

nesúťažného 

charakteru

Organizovanie a zabezpečenie 

mestských podujatí rôzneho druhu 

(spoločenských, kultúrnych, 

športových a iných) súťažného 

alebo nesúťažného charakteru. 

Evidencia osobných údajov 

účastníkov týchto podujatí.

súhlas dotknutej osoby

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka;súd, orgány 

činné v trestnom konaní; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.; Osobné údaje sa 

zverejňujú v mestskom 

tlačovom periodiku, na 

webovom sídle mesta a 

na sociálnych sieťach so 

súhlasom dotknutej 

osoby.   

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

81.
Čestné občianstvo, 

ceny a odmeny

Udeľovanie ocenení - Čestné 

občianstvo mesta Levoča, Cena 

mesta Levoča, Cena primátora 

mesta Levoča, poďakovanie a 

odmena. Evidencia osobných 

údajov ocenených a navrhovateľov 

(obyvateľov mesta) na udelenie 

ocenení.

súhlas dotknutej osoby

sprostredkovateľ - 

JUDr. Ľubomíra 

Bašistová Virová, 

advokátka;súd, orgány 

činné v trestnom konaní; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.; Osobné údaje sa 

zverejňujú na 

slávnostnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva, 

v mestskom tlačovom 

periodiku, na webovom 

sídle mesta a na 

sociálnych sieťach so 

súhlasom dotknutej 

osoby.   

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

82.

Sčítanie obyvateľov, 

domov a bytov 2021 

(čl. 13 nariadenia a § 

19 zákona)

Vykonávanie úkonov mesta Levoča 

pri zbere údajov o obyvateľoch, 

domoch a bytoch pre účely sčítania 

obyvateľov, domov a bytov v roku 

2021

spracúvanie osobných údaje je nevyhnutné podľa 

osobitného predpisu (čl. 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. 223/2019 Z. z. o 

sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; vykonávacie právne 

predpisy k zákonu č. 223/2019 Z. z. 

Štatistický úrad 

Slovenskej republiky; 

orgány verejnej moci; 

orgány štátnej správy a 

subjekty verejnej správy; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

sprostredkovateľ - Green 

Wave Recycling s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

83.

Rezervácia na 

vykonanie testu na 

COVID-19 (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Objednávanie - rezervácia na 

vykonanie antigénového testu na 

prítomnosť ochorenia COVID-19

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 

splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme - 

ochrana verejného zdravia (čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Nariadenia, § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov)

sprostredkovateľ - 

Creative Web, s.r.o.; 

sprostredkovateľ - Bookio 

Platform s. r. o.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

84.

Mobilné odberové 

miesto pre antigénové 

testovanie (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona) 

Poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti v mobilnom 

odberovom mieste pre antigénové 

testovanie - poskytovateľ: Mesto 

Levoča, kód poskytovateľa 

P79647647201

spracúvanie osobných údaje je nevyhnutné podľa 

osobitného predpisu (čl. 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) - čl. 9 ods. 1 a 2 písm. h) 

Nariadenia, § 16 ods. 1 a ods. 2 písm. h) 

citovaného zákona č. 18/2018 Z. z. a osobitné 

predpisy: Ústava SR č. 460/1992 Zb., Zákon č. 

576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti 

uhrádzanej na základe verejného zdravotného 

poistenia a o úhrade za služby súvisiace s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z.z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom 

poistení, v znení neskorších právnych predpisov, 

zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

362/2011 Z. z. o lieku a zdravotníckych 

pomôckach v znení neskorších predpisov, 

odborné usmernenie MZ SR čiastka 42 – 48 z 

Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej 

republiky, Úrad verejného 

zdravotníctva Slovenskej 

republiky, Regionálny 

úrad verejného 

zdravotníctva Poprad, 

Národné centrum 

zdravotníckych informácií, 

Okresný úrad Levoča a 

ďalšie štátne orgány a 

orgány štátnej správy; 

poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.   

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje



85.

Videozáznam z 

mestského 

zastupiteľstva (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Vyhotovenie a zverejnenie 

obrazového a zvukového záznamu 

zo zasadnutia mestského 

zastupiteľstva pre potreby 

informovania obyvateľov mesta 

Levoča a ostatnú verejnosť 

masovokomunikačnými 

prostriedkami podľa § 78 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

spracúvanie osobných údaje je nevyhnutné podľa 

osobitného predpisu (čl. 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) - § 12 ods. 8 prvá veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, § 78 ods. 2 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov

príjemcovia - návštevníci 

webového sídla mesta 

Levoča a FB mesta 

Levoča; 

sprostredkovatelia - 

WebHouse, s.r.o., WEBY 

GROUP, s.r.o., MVI 

Technology, s.r.o.; 

sprostredkovateľ - 

Green Wave Recycling 

s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje (s 

výnimkou zobrazenia 

prostredníctvom siete 

internet)

86. 

Poskytovanie 

informácií 

prostredníctvom 

nového webového 

sídla mesta (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona) 

Poskytovanie informácií o aktivitách 

samosprávy a povinného 

zverejňovania informácií 

prostredníctvom webového sídla v 

programovom prostredí MVI 

Technology, s.r.o.

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, § 78 ods. 3 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

sprostredkovateľ - MVI 

Technology, s.r.o.; 

Osobné údaje sa 

zverejňujú na webovom 

sídle mesta na základe 

zákona 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 alebo na 

základe ustanovenia § 78 

ods. 3 zákona č. 18/2018 

Z. z. o  ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov; 

sprostredkovateľ - Green 

Wave Recycling s.r.o.  

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje (s 

výnimkou zobrazenia 

prostredníctvom siete 

internet)

87.

Kontrola vstupu osôb a 

zamestnancov do 

priestorov mesta 

Levoča na základe 

výsledku testu na 

COVID-19 (čl. 13 

nariadenia a § 19 

zákona)

Kontrola dodržiavania zákazu 

vstupu osôb z dôvodu ochrany 

života a zdravia, okrem 

ustanovených výnimiek, do 

vnútorných a vonkajších priestorov 

Mestského úradu Levoča a do 

ostatných budov vo vlastníctve 

mesta Levoča; kontrola 

dodržiavania zákazu vstupu  

zamestnancov mesta Levoča z 

dôvodu ochrany života a zdravia, 

okrem ustanovených výnimiek, na 

pracoviská a do iných priestorov 

zamestnávateľa. 

spracúvanie osobných údaje je nevyhnutné podľa 

osobitného predpisu (čl. 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) - ústavný zákon č. 

227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a 

núdzového stavu v znení neskorších predpisov; 

uznesenia vlády Slovenskej republiky o vyhlásení 

núdzového stavu; zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 

zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov 

prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej 

republiky, Úrad verejného 

zdravotníctva Slovenskej 

republiky, Regionálny 

úrad verejného 

zdravotníctva Poprad, 

Národné centrum 

zdravotníckych informácií, 

Okresný úrad Levoča a 

ďalšie štátne orgány a 

orgány štátnej správy; 

poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti; 

sprostredkovateľ - Green 

Wave Recycling s.r.o.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

88.

Poskytovanie 

informácií 

prostredníctvom 

webového sídla mesta 

z webového portálu 

Digitálne mesto 

(www.digitalnemesto.s

k) (čl. 13 nariadenia a § 

19 zákona)

Poskytovanie informácií o aktivitách 

samosprávy a povinného 

zverejňovania informácií - povinné 

zverejňovanie zmlúv, faktúr a 

objednávok prostredníctvom 

webového sídla v programovom 

prostredí spoločnosti DATALAN, 

a.s. - modul Webového portálu - 

Verejná zóna - povinné 

zverejňovanie zmlúv, objednávok a 

faktúr na webový portál z 

príslušných modulov informačného 

systému KORWIN.   

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, § 78 ods. 3 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov

príjemcovia sa 

nevyskytujú; 

sprostredkovateľ - JUDr. 

Ľubomíra Bašistová 

Virová, advokátka; 

sprostredkovateľ - 

DATALAN, a.s.; Osobné 

údaje sa zverejňujú na 

webovom sídle mesta na 

základe zákona 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 alebo na 

základe ustanovenia § 78 

ods. 3 zákona č. 18/2018 

Z. z. o  ochrane osobných 

údajov a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov; 

sprostredkovateľ - Green 

Wave Recycling s.r.o.  

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje (s 

výnimkou zobrazenia 

prostredníctvom siete 

internet)



Evidencia kontaktných údajov 

návštevníkov primátora mesta, 

zástupcu primátora mesta a 

prednostu mestského úradu.

oprávnený záujem




