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-----Original Message----From: Serbin Miroslav [mailto:Miroslav.Serbin@vvb.sk]
Sent: Friday, December 01, 2017 1:50 PM
To: ObecVojka; Obec Bodiky1; Obec Rohovce; Obec Horny Bar; Obec Kyselica;
Obec Dobrohost
Cc: Bumbál Tomáš; Kováč Peter
Subject: Žiadosť o poskytnutie osobných údajov užívateľov tzv. prednostného
pruhu na kompe Vojka - Kyselica
Vážený pán starosta,
týmto si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie zoznamu, ktorý bude obsahovať
mená a priezviská majiteľov motorových vozidiel a príslušné evidenčné čísla,
ktorým má byť na základe Vašej požiadavky umožnený vjazd do tzv.
prednostného pruhu na kompu premávajúcu medzi prístavmi Vojka nad Dunajom Kyselica.
Požadovaný zoznam bude podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY
PODNIK slúžiť ako podklad pre vyhotovenie jednotlivých preberacích
protokolov k elektronickým čipom, ktoré budú vydávané užívateľom
prednostného pruhu na kompu premávajúcu medzi prístavmi Vojka nad Dunajom Kyselica. Elektronické čipy budú jednotlivých užívateľov oprávňovať na vjazd
do tzv. prednostného pruhu na kompu premávajúcu medzi prístavmi Vojka nad
Dunajom - Kyselica a budú obsahovať nasledovné údaje: meno a priezvisko
užívateľa, EČV motorového vozidla oprávneného na vjazd. Elektronické čipy
budú užívateľom odovzdané na základe preberacieho protokolu, ktorého
prílohou budú návod na používanie elektronického čipu a povinnosti užívateľa
elektronického čipu.
Zoznam zašlite na adresu podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK.
P.O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava.
Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom
Miroslav Serbin
špeciallista
Oddelenie IT a BOZP a PO

[VVB_logo_01_sp]
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská č. 2, P. O. BOX 45
842 04 Bratislava 4
telefón: +421 906 311 132
mobil: +421 908 416 955

e-mail: miroslav.serbin@vvb.sk<mailto:miroslav.serbin@vvb.sk>
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-----Original Message----From: Obec Vojka Gmail [mailto:obecvojka@gmail.com]
Sent: Tuesday, December 05, 2017 11:04 AM
To: Serbin Miroslav
Subject: FW: stretnutie na VVB dňa 10.5.2017
Dobrý deň p. Serbin,
postupujeme Vám dole uvedený e-mail, v ktorom sme Vás už oboznámili o tom,
že Vami žiadané údaje (mená a priezviská majiteľov) nemôžeme poskytnúť,
nakoľko ich nemáme k dispozícii.
S Vašimi požiadavkami sa obráťte na príslušný orgán, t.j. Prezídium
Policajného zboru v Bratislave.
S pozdravom
Ing. Donald Álló
starosta obce
Vojka nad Dunajom

-----Original Message----From: Bumbál Tomáš [mailto:Tomas.Bumbal@vvb.sk]
Sent: Friday, May 05, 2017 12:52 PM
To: ObecVojka
Subject: Re: stretnutie na VVB dňa 10.5.2017
Dobrý deň, Ok berieme na vedomie, pripravte si teda podklady na základe
ktorých vyberieme ŠPZ, ktoré necháme v zozname a ktoré odstránime, nakoľko
pri tomto počte účastníkov, ktorý je aktuálne ,význam práva prednosti sa
stráca pôvodnej myšlienke.
Dakujem
Odoslané z iPhonu

Dňa 5. 5. 2017, o 12:23, Obec Vojka Gmail <obecvojka@gmail.com> napísal:
> Dobrý deň,
>
> v prílohe Vám zasielame zoznam ŠPZ-tiek, ktorým bolo vydané povolenie
> na užívanie prednostného pruhu za Obec Vojka nad Dunajom.
>
> Oznamujeme Vám, že Vami žiadané údaje (mená majiteľov a adresy)
> nemôžeme poskytnúť, nakoľko ich nemáme k dispozícii.
> Zoznam bol vyhotovený Prezídiumom Policajného zboru v Bratislave na
> našu žiadosť, a na základe zákona o ochrane osobných údajov nám bol
> poskytnutý bez ďalších údajov, t.j. len ŠPZ-tky evidované v obci Vojka
> nad Dunajom.
> S hore uvedenými požiadavkami sa obráťte na Prezídium Policajného
> zboru v Bratislave.
>
> S pozdravom
>
> Ing. Donald Álló
> starosta obce
> Vojka nad Dunajom
>
>
>
>
>
>
> -----Original Message----> From: Bumbál Tomáš [mailto:Tomas.Bumbal@vvb.sk]
> Sent: Tuesday, May 02, 2017 9:16 PM
> To: Obec Kyselica; ObecVojka; Obec Dobrohost; Obec Bodiky1; Obec
> Rohovce; Obec Horny Bar
> Subject: stretnutie na VVB dňa 10.5.2017
>
> Dobrý deň, týmto emailom by som Vás rád pozval na stretnutie, ktoré sa
> uskutoční dňa 10.05.2017 o 10:00 v priestoroch VVB - zasadacia
> miestnosť 8 poschodie.
> Predmetom stretnutia bude vyskladanie zoznamu, ktorý bude slúžiť ako
> podklad pre vydanie rezidenčných kariet na právo prednostnej jazdy .
> Poprosím Vás si pripraviť podklady v znení:
>
> ŠPZ
>
> Meno majiteľa/ užívateľa
>
> adresa
>
> dôvod zaradenia do zoznamu
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
> Vaša účasť na vyššie uvedenom stretnutí je nutná. Ak z Vašej strany
> nie je možné sa dostaviť prosíme o navrhnutie iného možného termínu.
>
> Ďakujem
>
> S pozdravom
>
> [Popis: vodohosp-vystavba_LOGO_2010]
> Mgr. Tomáš Bumbál
> Vedúci oddelenia IT,BOZP a PO
> VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Karloveská č. 2, P. O. BOX 45
> 842 04 Bratislava 4
> telefón:+421 906 311 356
> mobil:+ 421 905 075 850
> tomas.bumbal@vvb.sk<mailto:tomas.bumbal@vvb.sk>
> www.vvb.sk<http://www.vvb.sk/>
>
> <ŠPZ-VOjka nad D-výnimky-05.05.2017.xlsx>
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-----Original Message----From: Serbin Miroslav [mailto:Miroslav.Serbin@vvb.sk]
Sent: Thursday, December 07, 2017 8:34 AM
To: ObecVojka
Cc: Bumbál Tomáš
Subject: Doplnenie mien a priezvisk majiteľov motorových vozidiel
Vážený pán starosta,
týmto si Vás dovoľujeme požiadať o doplnenie mien a priezvisk majiteľov
motorových vozidiel do zaslaného zoznamu EČV vozidiel (viď príloha), ktorým
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-----Original Message----From: Obec Vojka Gmail [mailto:obecvojka@gmail.com]
Sent: Monday, December 11, 2017 4:27 PM
To: 'Serbin Miroslav'
Subject: RE: Doplnenie mien a priezvisk majiteľov motorových vozidiel
Dobrý deň p. Serbin,
opätovne Vám oznamujeme, že Vami žiadané údaje, t.j. mená a priezviská
majiteľov motorových vozidiel nemôžeme poskytnúť, nakoľko ich nemáme k
dispozícii a nie sme oprávnení viesť a vydávať takúto evidenciu.
Toho času, keď naša obec žiadala príslušný orgán, t.j. Prezídium Policajného
zboru v Bratislave o poskytnutie hore uvedených údajov, nám bolo oznámené,
že na základe zákona o ochrane osobných údajov nám ich nemôžu poskytnúť .
Ak máte vedomosť o metodické usmernenie, akým spôsobom môžeme získať hore
uvedené údaje s neporušením zákona o ochrane osobných údajov, tak prosíme o
jeho poskytnutie.
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-----Original Message----From: Bumbál Tomáš [mailto:Tomas.Bumbal@vvb.sk]
Sent: Tuesday, December 12, 2017 9:26 AM
To: ObecVojka
Cc: Kováč Peter; Serbin Miroslav
Subject: RE: Doplnenie mien a priezvisk majiteľov motorových vozidiel
Dobrý deň pán starosta,
Nie je mi potom úplne jasné akým spôsobom evidujete žiadosti, ktoré nám
posielate aby sme pridali do systému. Nakoľko u nás musíme evidovať každú
požiadavku od Vás na pridanie do systému. Po konzultácií s našimi právnikmi
by ste mali mať informácie o tom, kto Vás žiadal o pridanie do prednostného
pruhu (už len z dôvodu, že vy určujete na základe toho či je občan obce
atď.).

Ak tieto údaje nemáte, tak vám nemám na základe čoho vydať nové čipové
karty- sú viazané na meno a špz (z dôvodu aby neboli zneužité, nakoľko budú
predmetné karty kedykoľvek náhodnou voľbou kontrolované na kompe našimi
zamestnancami a zamestnancami SVP š.p.- viac vám bude vysvetlené pri
odovzdávaní kariet )
Z tohto dôvodu pristúpime k STOP stavu pre Vašu obec, čo znamená, že ideme
úplne od začiatku. Takže Od Vás potrebujeme zoznám občanov obce ,
pripravíme Vám tlačivo na žiadosť o vydanie čipovej karty a tí občania,
ktorí sa prihlásia dostanú novú čipovú kartu. Ostatní bohužiaľ nebudú môcť
využívať systém pokiaľ nepožiadajú o priradenie.
Týmto spôsobom upraceme celú databázu a bude plne transparentná pre všetky
obce.
S pozdravom

Mgr. Tomáš Bumbál PhD.
Vedúci oddelenia IT,BOZP a PO
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská č. 2, P. O. BOX 45
842 04 Bratislava 4
telefón:+421 906 311 356
mobil:+ 421 905 075 850
tomas.bumbal@vvb.sk
www.vvb.sk

Obec Vojka Gmail

12:18 (2 hours
ago)

to me
Slovak
Czech
Translate message
Turn off for: Slovak
-----Original Message----From: Serbin Miroslav [mailto:Miroslav.Serbin@vvb.sk]
Sent: Friday, February 09, 2018 12:25 PM
To: ObecVojka
Cc: Bumbál Tomáš
Subject: FW: Doplnenie mien a priezvisk majiteľov motorových vozidiel
Vážený pán starosta,
na základe nariadenia Mgr. Tomáša Bumbála PhD., si Vás dovoľujeme opätovne
požiadať o doplnenie mien a priezvisk majiteľov motorových vozidiel do
zaslaného zoznamu EČV vozidiel (viď príloha), ktorým má byť na základe Vašej
požiadavky umožnený vjazd do tzv. prednostného pruhu na kompu premávajúcu
medzi prístavmi Vojka nad Dunajom - Kyselica.
Požadovaný zoznam bude podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY

PODNIK slúžiť ako podklad pre vyhotovenie jednotlivých preberacích
protokolov k elektronickým čipom, ktoré budú vydávané užívateľom
prednostného pruhu na kompu premávajúcu medzi prístavmi Vojka nad Dunajom Kyselica. Elektronické čipy budú jednotlivých užívateľov oprávňovať na vjazd
do tzv. prednostného pruhu na kompu premávajúcu medzi prístavmi Vojka nad
Dunajom - Kyselica a budú obsahovať nasledovné údaje: meno a priezvisko
užívateľa, EČV motorového vozidla oprávneného na vjazd. Elektronické čipy
budú užívateľom odovzdané na základe preberacieho protokolu, ktorého
prílohou budú návod na používanie elektronického čipu a povinnosti užívateľa
elektronického čipu.
Doplnený zoznam zašlite na adresu podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY
PODNIK. P.O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava.
Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom
Miroslav Serbin
špeciallista
Oddelenie IT a BOZP a PO
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From: Serbin Miroslav
Sent: Thursday, December 7, 2017 8:34 AM
To: ObecVojka <obecvojka@gmail.com>
Cc: Bumbál Tomáš <Tomas.Bumbal@vvb.sk>

