
P. č. Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné) Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov

1.

vybavovanie opravných prostriedkov uplatnených podľa
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

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

10 rokov sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka

2.
vybavovanie sťažností podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 9/2010 Z. z. o 
sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. 
z.

10 rokov účastníci konania, iný zákonom oprávnený 
subjekt 

 

3. správa registratúry zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 10 rokov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný 

oprávnený subjekt,

4. vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 
zákona č. 289/2012 Z. z. zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z 10 rokov sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka

5. vybavovanie súdnych sporov zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších 
predpisov 10 rokov účastníci konania,iný oprávnený subjekt 

6. spracovanie účtovných dokladov

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 
Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. 
z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o 
štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 v znení neskorších predpisov  

 10 rokov
finančná správa, sociálne poisťovňa, zdravotné 
poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, 
komerčné poisťovne, banky, právnici, exekútori

7. vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií
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

10 rokov

žiadatelia podľa 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

8. dodávateľské zmluvy                      (kontaktné údaje) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa 10 rokov Úrad vlády SR, zmluvné strany

9.
prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 10 rokov účastníci konania

Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch 



P. č. Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné) Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov

10. exekúcie zákon č. 59/2018 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 
(Exekučný poriadok) 10 rokov osoby oprávnené v zmysle príslušných 

predpisov, notári

11.

evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,evidencia uplatnených práv 
dotknutých osôb podľa Kapitoly III
Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa 10 rokov fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých 
osôb

12. mzdová agenda zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (napr. mzdové listy) 50 rokov sociálna poisťovňa 

13. personálna agenda zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (osobný spis)

50 rokov po skončení 
štátnozamestnaneckého pomeru služobný úrad

 

14. personálna agenda
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov (osobný spis)

70 rokov (od narodenia 
zamestnanca) služobný úrad
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