Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Krajné dňa
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Krajné dňa
VZN nadobúda účinnosť dňa

22.2.2001
15. 3. 2001

Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/zákona
č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 3 ods. 1 a
§ 4 ods. 2 zák. NR SR č. 100/1996 Z z. o ochrane štátneho tajomstva, o šifrovanej
ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov
v y d á v a toto

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
číslo 1/2001
ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva obce
Krajné.
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje pojem služobného tajomstva, upravuje
podmienky na jeho ochranu, práva a povinnosti obce (poslancov obecného zastupiteľstva,
starostku obce a poverených zamestnancov obce) pri tejto ochrane a zodpovednosť za
porušenie povinností stanovených týmto nariadením.
2. Služobným tajomstvom je informácia alebo vec súvisiaca s činnosťou obce Krajné,
uvedená v zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva, ktorú vzhľadom
na jej význam treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodení, zničením, stratou
alebo odcudzením.
obale.

Služobné tajomstvo a označuje slovom „TAJNÉ“ alebo skratkou „T“ na spisovom

3. Služobné tajomstvo sa chrániť pred nepovolanou osobou, ktorou je osoba, ktorá nemá
oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej bol
určený.
§2
Služobné tajomstvo obce
1. Služobným tajomstvom obce Krajné sú nasledovné skutočnosti:
A) vonkajšie
−
−
−
−

údaje o fungovaní systému obrany republiky v čase brannej pohotovosti štát (v rozsahu
kompetencií obce),
koncepčné dokumenty, plány a súhrnné údaje o civilnej ochrane,
súhrnné údaje a podklady o informačných systémoch obce,
súhrnné štatistické, číselné a evidenčné údaje o obci ako právnickej osobe,

−
−

−
−

prevádzkovo technické údaje o obci,
informácie o obci týkajúce sa obchodných partnerov a obchodných aktivít, know-how,
vrátane dokumentácii pre realizáciu určitých aktivít (projektová dokumentácia, autorské
a licenčné dokumenty, a pod. )
....
....
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 22. 2. 2001 a účinnosť
nadobúda dňom 15. 3. 2001

V Krajnom, dňa 22. 2. 2001

Ing. Emil Valášek
starosta obce

