
V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e
obce   SMIŽANY

č. 34
o     skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva  

     Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
s použitím §  3  ods.  1  a  §  4  ods.  2  zákona NR SR č.  100/1996  Z.z.  o  ochrane 
štátneho  tajomstva,  služobného  tajomstva,  o šifrovanej  ochrane  informácií 
a o zmene  a doplnení  Trestného  zákona  v znení  neskorších  zmien  a doplnkov 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

     1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje pojem služobného tajomstva, 
jeho  predmet,  upravuje  podmienky  na  jeho  ochranu,  práva  a povinnosti  obce, 
starostu  obce,  poslancov  obecného  zastupiteľstva  a poverených  zamestnancov 
obce, pri tejto ochrane a zodpovednosti za porušenie povinností stanovených týmto 
nariadením.
     2. Služobným tajomstvom je informácia alebo vec súvisiaca s činnosťou obce 
Smižany, uvedená v zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva, 
ktorú  vzhľadom  na  jej  význam  treba  chrániť  pred  vyzradením,  zneužitím, 
poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Služobné tajomstvo sa označuje 
slovom „TAJNÉ„ alebo skratkou „T„ na spisovom obale. 
     3. Služobné tajomstvo sa chráni pred nepovolanou osobou, ktorou je osoba, ktorá 
nemá oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, alebo ktorá nie je 
oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej bol 
určený.

Článok 2
Predmet služobného tajomstva obce

2. Predmetom  služobného  tajomstva  obce  Smižany  sú  následovné 
skutočností:

3. Vonkajšie:
-  predpisy,  smernice  a pokyny  pre  obdobie  brannej  pohotovosti  štátu  a činnosť 
v období  brannej  pohotovosti  štátu  /BPŠ/   v rozsahu  kompetencií  obce  /Vestník 
Ministerstva vnútra SR čiastka 95/1997- ďalej len Vestník MV SR/,
-  plán činnosti  po vyhlásení stupňov pohotovosti  a metodika činnosti  /Vestník MV 
SR/,
-  prehľad  o technických údajoch  miest  vedenia  orgánov civilnej  ochrany,  skladov 
/Vestník MV SR/,
- koncepčné dokumenty, plány a súhrnné údaje o civilnej ochrane /Vestník MV SR/,



- súhrnné údaje a podklady o informačných systémoch obce /§ 3 zák. č. 100/1996 
Z.z./,
- podklady do krízového plánu
- krízový plán obce

- informácie o obci týkajúce sa obchodných partnerov a obchodných aktivít, know-
how, vrátane dokumentácií pre realizáciu určitých aktivít /projektová dokumentácia, 
autorské a licenčné dokumenty a pod./, /§ 17-20 Obchodného zákonníka/.
     B. Vnútorné:
-  osobné  údaje,  súhrnné  výkazy  a evidenčné  údaje  o zamestnancoch  obce  /t.j. 
osobné  spisy  zamestnancov  obce/  vrátane  ich  platov,  odmien,  odvodov  do 
jednotlivých  fondov,  okrem  platu  a odmeny  starostu  obce,  zástupcu  starostu 
a hlavného kontrolóra obce /článok 19 ods. 3 Ústavy SR, § 178 Trestného zákona/,
-  osobné  údaje  a dokumentácia  o volených  finkcionároch  obce  –  poslancoch 
obecného  zastupiteľstva  a starostu  obce  v rozsahu  štatistických  a evidenčných 
údajov /tzv. osobné spisy poslancov/,
- údaje a informácie o občanoch s ktorými boli uzatvorené dohody o vykonaní práce, 
vrátane ich platov, odmien, odvodov do jednotlivých fondov,
- finančné a ekonomické opatrenia v prípravnej fáze – a to až do ich zverejnenia /§ 3 
zák. č. 100/1996 Z.z./,
- účtovné knihy /§ 3 zák. č. 100/1996 Z.z./,
- evidencia osôb oprávnených oboznamovať sa so služobným tajomstvom /3 § zák. 
č. 100/1996 Z.z./,
- materiály a podklady týkajúce sa príprav a plánovania kontrolných akcií a to až do 
začatia kontroly /§ 11 zák. č. 10/1996 Z.z. o kontrole štátnej správ/,
 -  priebežné  a čiastočné  kontroly  ku  kontrolným zisteniam,  protokoly  o výsledku 
kontroly  a zápisnice  o ich  prerokovaní,  tým nie  je  dotknutá  povinnosť  predkladať 
výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu /§ 11 zák. č. 10/1996 Z.z./,
-  oznámenia  a podnety  o podozrení  z trestnej  činnosti  a iné  podania  zasielané 
orgánom činným v trestnom konaní /§ 2 ods. 2 Trestného poriadku, č.  19 ods.  3 
Ústavy SR/.
     C. Spojené s rozhodovaním:
-  skutočnosti  o veciach,  v ktorých  obec  vystupuje  ako  správny  orgán  podľa 
správneho poriadku, okrem údajov, ktoré sú poskytované iba účastníkom konania /§ 
23 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní/,
- skutočnosti týkajúce sa konaní podľa správneho poriadku, osobné údaje získané 
v správnom konaní  vrátane  rozhodnutí  starostu  obce  /§  23  zák.  č.  71/1967  Zb. 
o správnom konaní/,
-  skutočnosti  týkajúce  sa  konaní  podľa  zákona  č.  511/1992  Zb.  o správe  daní 
a poplatkov  a o zmenách  v sústave  územných  finančných  orgánov  v znení 
neskorších predpisov /§ 23 zák. č. 511/1992 Zb./,
-  skutočnosti  a súhrnné  údaje  obsahujúce  informácie  o úkonoch  realizovaných 
v rámci trestného a občianskeho súdneho konania /§ 3 zák. č. 100/1996 Z.z./,
-  skutočnosti  a údaje z činnosti  obce,  príp.  aj  iných orgánov,  ktoré by mohli  –  aj 
potenciálne – ohroziť bezpečnosť, zdravie, ľudskú dôstojnosť fyzických osôb,
-  skutočnosti  zistené  pri  vybavovaní  sťažností  /§  7,  §  23  zák.  č.  152/1998  Z.z. 
o sťažnostiach/,
-  spisový  materiál  týkajúci  sa  podaní,  ktoré  podľa  ich  vecnej  alebo  miestnej 
príslušnosti boli postúpené na priame vybavenie iným orgánom verejnej správy, príp. 



iným subjektom orpávneným vo veci  konať /§ 23 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní/.

D. Zmluvné:
-  podkladové  údaje  a informácie  týkajúce  sa  investičných  a neinvestičných 
zmluvných akcií /§ 3 zák. č. 100/1996 Z.z., § 17 - § 20 Obchodného zákonníka/,
-  informácie  a skutočnosti  o obchodných  rokovaniach,  vrátane  informácií  z týchto 
rokovaní /§ 3 zák. č. 100/1996 Z.z./.
     E. Ostatné:
-  skutočnosti  a informácie  získané  v rámci  verejného  obstarávania,  vrátane 
dokumentácie  jednotlivých  foriem  verejného  obstarávania,  okrem  údajov 
zverejňovaných vo Vestníku verejného obstarávania /§ 29 ods. 5, § 33 ods. 7 zák. č. 
263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní/,
-  skutočnosti,  informácie  a celá  dokumentácia  získaná  v rámci  výberových 
a konkurzných konaní /§ 16 zák. č. 383/1997 Z.z. Autorský zákon/,
-  obsah žiadostí  o jednorázové dávky sociálnej pomoci  /osobné údaje,  majetkové 
pomery,  zdravotný  stav,  výška  a zdroje  príjmov,  záznamy  o šetrení  sociálnych 
pomerov, údaje o rodinných príslušníkoch/, /čl. 19 ods. 3 Ústavy SR/,
- osobné údaje vyplývajúce zo žiadostí o pridelenie bytov, náhradného ubytovania, 
o prechod nájmu bytu, o podnájom bytu, výmenu bytu, spoločný nájom bytu /čl. 19 
ods. 3 Ústavy SR/,
- osobné údaje vyplývajúce z obsahu žiadostí týkajúce sa podnikateľských subjektov 
/čl. 19 ods. 3 Ústavy SR/,
- osobné údaje o občanoch obce získané v rámci evidencie obyvateľstva /čl. 19 ods. 
3 Ústavy SR/.

Článok 3
Plnenie úloh

1. Na plnenie úloh podľa tohto nariadenia sa písomne poveria zamestnanci 
obce.

2. Písomné poverenie pre zamestnancov obce sa zakladá do osobného spisu 
zamestnanca.

Článok 4
Kontrola

     Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú:

- starosta obce

- obecné zastupiteľstvo

- hlavný kontrolór obce

- vedúci jednotlivých oddelení obce /viď Organizačná štruktúra OcÚ Smižany/

Článok 5
Záverečné ustanovenie



     1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, 
odkazuje sa na zákon č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného 
tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene Trestného zákona v znení 
neskorších zmien a doplnkov.

5. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  dňa  26.  4.  2001 
uznesením číslo 157/15/2001 a účinnosť nadobúda dňa 15. 5. 2001

V Smižanoch dňa 26. 4. 2001 

                                                                                                 Ing. Michal Kotrady, v.r.

                                                                                                          starosta obce
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