
ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH 
PODĽA ČLÁNKU 30 

 
 
 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Účtovná agenda 

 
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 
Názov prevádzkovateľa SPRAVBYT, s.r.o. 

Nám. Ľ. Štúra 13 
974 05 Banská Bystrica 
IČO: 316 47 669 
IČ DPH: SK 202 1100 389 

Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

Martin Pikula 

Zástupca prevádzkovateľa Karol Pikula 
Počet oprávnených osôb  10 

 
III. ÚDAJE O ZODPOVEDNEJ OSOBE 
Meno priezvisko Martin Pikula 
Vzťah k prevádzkovateľovi konateľ spoločnosti 
Telefóny kontakt 0905 839 823 
Email spravbyt13@orangemail.sk 

 
IV. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Účel spracúvania osobných 
údajov 

Spracovanie účtovných dokladov 

Právny základ spracúvania 
osobných údajov   

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

- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov 

- zákon o dani z príjmov č.595/2003 v znení 
neskorších predpisov 

- zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady č.582/2004 Z. z. 

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- 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.40/1964 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

- zákon č.283/2003 o cestovných náhradách 
- 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.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
    záujme v znení neskorších predpisov 
-  zákon NR č.446/2001 Z. z. o majetku vyšších územ-  
    ných celkov, zásady hospodárenia s majetkom  NSK 
-  zákonč.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách   
    verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých   
   zákonov 

Okruh dotknutých osôb    - zamestnanci  
- zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, prác 
- fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť  

poplatok 
Zoznam osobných údajov 
(alebo rozsah)    

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa 
prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, 
dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, 
podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby 

Označenie bezpečnostných 
opatrení  

Posúdenie vplyvu na OOU 

 
V. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) Právny základ 

Sociálna poisťovňa 

- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
v znení neskorších predpisov;  
- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

Zdravotné poisťovne - zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 
poistení  o zmene a doplnení zákona  
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov 

Daňový úrad - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov 

Iný oprávnený subjekt 

- všeobecne záväzný právny predpis v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
 
 



Sprístupňovanie osobných údajov 

 

Okruh príjemcov  Právny základ 

Osobné údaje sa nesprístupňujú - 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 
Nezverejňuje sa. - 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 
Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. - 

 
 

VI. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
22.5.2018 

 
 


