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Smernica č. 4/2015 

o používaní kamerového systému 

Obce Horný Pial   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. spisu: 712/2015 

 

  



 Starosta obce Horný Pial ako štatutárny orgán obce v zmysle ustanovenia § 13 ods. 5 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva túto smernicu: 
 
 

Čl. I. 

Predmet smernice 

 

 Táto smernica upravuje pravidlá a podmienky používania kamerového systému v obci, 

vymedzuje základné pojmy súvisiace s používaním kamerového systému, identifikuje 

jednotlivé monitorované lokality v obci, rieši ochranu osobných údajov, spôsob a účel 

získavania osobných údajov, stanovuje podmienky poskytovania osobných údajov a 

podmienky likvidácie osobných údajov. Smernica o používaní kamerového systému sa riadi 

Zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov).  

 

 

Čl. II.   

Vymedzenie základných pojmov 

 

 kamerový systém:  je technické zariadenie  

 monitorovacie zariadenie:  systém pozostáva z počtu 8 kamier umiestnených v lokalitách 

intravilánu obce Horný Pial, záznamového zariadenia, monitoru a iných technických súčastí 

potrebných k tvorbe záznamu 

 monitorovaný priestor: je verejne prístupné priestranstvo vo vybraných lokalitách obce 

Horný Pial, ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia – kamery. 

Monitorované priestranstvo je riadne označené upozornením o monitorovaní kamerovým 

systémom na viditeľnom mieste.   

 osobný údaj: podľa § 4 ods.1 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov sú osobnými 

údajmi údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je 

osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne 

použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo 

znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu 

alebo sociálnu identitu. Osobným údajom v prípade monitorovania verejných priestranstiev 

kamerovým systémom je v tomto prípade digitalizovaný, automaticky uchovávaný, statický 

videozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru. Za osobný údaj 

sa v tomto prípade považuje aj videozáznam dopravného prostriedku, hnuteľného a 

nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore.   

 prevádzkovateľ kamerového systému: prevádzkovateľom kamerového systému je Obec 

Horný Pial zastúpená starostom obce  

 oprávnená osoba: oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s 

osobnými údajmi na základe poverenia prevádzkovateľa a je pred použitím kamerového 

systému poučená o ustanoveniach, právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 

122/2013 o ochrane osobných údajov, ďalej bola oboznámená s technickým zariadením a 

používaním kamerového systému, v zároveň svojim podpisom potvrdila vykonanie 

poučenia a oboznámenia sa s vyššie uvedenými skutočnosťami . 

 

 

 

Čl. III. 

Identifikácia monitorovaných lokalít 



 

1) Lokalita umiestnenia snímacieho zariadenia:  

 kamera č.1: sníma verejné priestranstvo :  miestnu komunikáciu pred budovou 

Obecného úradu 

 kamera č.2: sníma verejné priestranstvo : miestnu komunikáciu a vchod do budovy 

domu kultúry 

 kamera č.3: sníma verejné priestranstvo : miestnu komunikáciu, park, autobusovú 

zastávku pred budovou Obecného úradu 

 kamera č.4: sníma verejné priestranstvo : hlavnú križovatku medzi futbalovým 

ihriskom a bytovkou 

 kamera č.5: sníma dvor za budovou Obecného úradu 

 kamera č.6: sníma parkovisko pred cintorínom 

 kamera č.7: sníma priestor pred budovou šatní na futbalovom ihrisku 

 kamera č.8: sníma priestor kompostoviska vedľa futbalového ihriska 

 

2) Verejné priestranstvá snímané kamerovým systémom sú označené ako monitorované, 

viditeľným nápisom „Priestor monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom“.  

3) Centrála a záznamové zariadenie kamerového systému sa nachádzajú v budove Obecného 

úradu v Hornom Piale, neprístupné tretím osobám, chránené prístupovým heslom.  

 

 

Čl. IV.  

Poskytovanie osobných údajov z kamerového záznamu 

 

1) Priestor prístupný verejnosti možno podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 o ochrane 

osobných údajov monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, 

odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku a zdravia. 

2) Vyhotovený záznam možno využiť len na účely prevencie kriminality, dokazovania 

trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.  

3) Osobné údaje sa poskytujú príslušníkom Policajného zboru SR, iným orgánom činným v 

trestnom konaní alebo priestupkovom konaní. Osobné údaje získané kamerovým systémom 

sa neposkytujú tretím osobám.  

4) Bezpečnosť osobných údajov je prevádzkovateľom zabezpečená tak, že prístup k 

záznamovému zariadeniu je chránený heslom, ktorým disponujú len oprávnené osoby u 

ktorej prevádzkovateľ previedol poučenie podľa §21 zákona č. 122/2013 o ochrane 

osobných údajov. 

 

 

Čl. V.  

Spracovanie a likvidácia osobných údajov 

 

1) Záznam z monitorovaných lokalít je spracovaný digitálne a ukladaný na pamäťové 

zariadenie, rozsah snímania je 24 hodín denne. 

2) Likvidácia osobných údajov získaných činnosťou kamerového systému je zabezpečená 

automaticky, programovanou činnosťou systému. 

3) Ak záznam vyhotovený nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o 

priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje podľa § 17 ods. 7 zákona č. 122/2013 o 

ochrane osobných údajov v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol 

záznam vyhotovený. 

 



 

 

Čl. VI. 

Povinnosť mlčanlivosti 

 

1) Prevádzkovateľ a oprávnené osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných 

údajoch, s ktorými príde do styku, tie nesmie využiť ani pre osobnú potrebu, nesmie ich 

zverejniť ani sprístupniť. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej 

činnosti (údržby, opravy a servis) prichádzajú do styku s osobnými údajmi získanými 

kamerovým systémom. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracovania osobných 

údajov. 

2) Povinnosť mlčanlivosti zaniká, ak je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v 

trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach. V takomto prípade 

povinnosť mlčanlivosti zaniká len vo vzťahu k uvedeným orgánom. 

3) Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení jej 

pracovného pomeru.  

 

 

Čl. VII.  

Záverečné ustanovenie 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 30.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ľudovít   H ú d i k 

           starosta obce 


