
    Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu Lena vo svojich 
formulároch požaduje od vlastníkov bytov uvádzať mobilné 
telefónne číslo a  emailovú adresu. Požadovaním uvádzania 
osobných údajov vlastníka bytu neporušuje spoločenstvo aktuálny 
zákon o osobných údajoch ?  
 

   
   Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu Lena požadovaním 
uvádzania mobilného telefónneho čísla a emailovej adresy neporušuje 
zákon o osobných údajoch. 
 
   Zákon č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov v § 9 ods. 3 
definuje rozsah osobných údajov, ktoré je správca  alebo spoločenstvo 
oprávnené spracovávať : 
 
„Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu 
spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v dome v rozsahu meno , priezvisko , dátum narodenia , rodné číslo , 
adresu trvalého alebo prechodného pobytu , číslo bytu, telefónne číslo , 
elektronická adresa , číslo účtu a kód banky.“ 
 
   Podľa § 4 ods. 3a  zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmenách a doplnení niektorých zákonov , ako vyplýva zo 
zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z.z. sa pod pojmom 
spracúvaním osobných údajov rozumie vykonávanie operácii alebo 
súboru operácii s osobnými údajmi , najmä ich získavanie , 
zhromažďovanie , šírenie , zaznamenávanie , usporadúvanie , 
prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie , prehliadanie , 
preskupovanie, kombinovanie , premiestňovanie , využívanie , 
uchovávanie , blokovanie , likvidácia , ich cezhraničný prenos , 
poskytovanie , sprístupňovanie alebo zverejňovanie ; 
 
   Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov  
 
„Správou domu je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo 
spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v dome  
a/ prevádzku , údržbu , opravy a udržiavanie spoločných častí domu , 
spoločných zariadení domu , priľahlého pozemku a príslušenstva, 
b/ služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, 
c/ vedenie účtu domu v banke, 
d/ vymáhanie škody , nedoplatkov vo fonde prevádzky , údržby a opráv 
a iných nedoplatkov , 
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e/ iné činnosti , ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku  
jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome  
 
  Spoločenstvo vlastníkov bytov bytového domu Lena pre spracovávanie  
osobných údajov vlastníkov bytov má od 30.07.2015 vypracovaný 
Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov v zmysle zákona NR SR 
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.. Spracovateľom 
bezpečnostného projektu bola spoločnosť G & Partners, s.r.o. Košice. 
 
   V zmysle bezpečnostného projektu osobných údajov sú 
prevádzkované aj bezpečnostné systémy spoločenstva : kamerový 
systém , prístupový a dorozumievací systém domu.  
 
 
 
    Aké sú najdôležitejšie dôvody pre spracovanie telefónneho čísla 
a elektronickej adresy pri správe domu ? 
 

 
    Ako najdôležitejší dôvod spracovania telefónneho čísla a elektronickej 
adresy vlastníka bytu pri správe domu spoločenstvo  považuje 
ustanovenie § 11 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. : 
 
„ Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na 
požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu  
alebo nebytového priestoru  zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe 
oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky  
alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám  alebo ak ide o opravu 
spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných 
z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla 
vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak 
vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup 
do bytu , zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním“  
  
    Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších 
predpisov vlastník bytu alebo nebytového priestoru nesmie svojim 
konaním zasahovať do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov 
bytov alebo nebytových priestorov v dome obmedzením alebo 
znemožnením výkonu vlastníckeho práva. 
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    V prípadoch mimoriadnych udalostiach v dome ako sú napríklad 
havarijné poruchy vody a kúrenia , požiar , únik plynu a pod. , a  pri 
súčasnom zistení   neprítomnosti vlastníka bytu v dome , nie je možné 
zo strany zástupcu spoločenstva požiadať o osobnú ( ústnu ) alebo o 
písomnú formu požiadania o vstup do bytu. V týchto nevyhnutných 
prípadoch  jedinou preukázateľnou formou  požiadania môže byť len 
telefonický hovor na mobilné číslo vlastníka bytu , písomná SMS správa 
alebo email na elektronickú adresu vlastníka bytu.  
 
    Úmyselné neoznámenie existujúceho telefónneho čísla a existujúcej  
elektronickej adresy pre účely správy domu   v súlade s § 11 ods. 3 
zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov spoločenstvo 
považuje za  neumožnenie  všetkých možných foriem požiadania na 
nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere o vstup do bytu v zákone 
stanovených dôvodoch. 
 
    Pri úmyselnom neoznámení existujúceho telefónneho čísla 
a existujúcej elektronickej adresy spoločenstvu pre účely správy domu 
vlastník bytu môže zodpovedať aj za vzniknuté škody na jeho osobnom 
majetku , majetku ostatných vlastníkov bytov a majetku spoločenstva  
vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v dome ako sú napríklad 
havarijné poruchy vody a kúrenia , požiar , únik plynu a pod., ktoré sú 
dôsledkom úmyselného marenia a neumožnenia  všetkých foriem 
požiadania na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere o vstup do bytu 
v zákone stanovených dôvodoch. 
 
     Pri úmyselnom neoznámení existujúceho telefónneho čísla 
a existujúcej elektronickej adresy spoločenstvu pre účely správy domu 
vlastník bytu môže zasahovať aj do výkonu vlastníckeho práva ostatných 
vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v dome napr. dlhodobým 
obmedzením alebo znemožnením dodávok tepla a teplej vody , dodávok 
vody od vodárenskej spoločnosti a odvádzania odpadových vôd pre 
ostatné byty v dome.                                                                                                                                                                                                                              
     
Poprad 5.1.2018                                                   predseda spoločenstva 
 
 

Zverejnené na  

www.svblena.sk (.eu ) 


