
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever uznesením č. 78 prijatým na svojom 9 
zasadnutí dňa 26. 10. 1999  v súlade s § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení zmien a doplnkov, § 4 ods. 2 zákona číslo 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho 
a služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona 
v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. a/ zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice 
v znení zmien a doplnkov schválilo: 

Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever 
o utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice – Sever  
31 

o utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva 
 

Prvá časť 
Všeobecné ustanovenia 

 
 

§ 1 
Účel 

 
Toto všeobecne záväzne nariadenie /ďalej len nariadenie/ stanovuje jednotný zoznam 
utajovaných informácií a dokumentov. 
 
 

§14 
Pôsobnosť 

 
      Týmto nariadením sú povinné sa riadiť orgány, poslanci a pracovníci Mestskej časti 
Košice – Sever, ako aj všetky právnické a fyzické osoby, ktoré prídu do styku s utajovanými 
skutočnosťami uvedenými v tomto nariadení. 
 

Druhá časť 
Predmet a nakladanie s utajovanými skutočnosťami 

 
 

§ 3 
 

1. Utajované skutočnosti tvoria informácie a dokumenty týkajúce sa: 
a) Dislokácie, obrany a ochrany: 

Plán obrany a ochrany objektov za brannej pohotovosti štátu. 
b) Personálnej evidencie: 

Funkčný prehľad systému  civilnej ochrany mestskej časti. 
c) Obrannej prípravy: 

1. Plány uvádzania teritória mestskej časti na obranu. 
2. Príprava a vyhodnocovanie nácvikov a cvičení, ak zodpovedajú nácviku 
činnosti plánovaných v mobilizačných plánoch. 

3. Výkazy potrieb a zabezpečenia spracované na obdobie brannej pohotovosti 
štátu a plnenie úloh. 

d) Mobilizačnej prípravy: 



1. Opatrenia na realizáciu mobilizačných príprav 
2. Predpisy a smernice na obdobie brannej pohotovosti štátu vo veciach 

financovania. 
3. Čiastkové dokumenty mobilizačných plánov. 
4. Mobilizačný plán zariadení civilnej ochrany ako celku. 
5. Nariadenia ministerstva vnútra SR pre spracovanie mobilizačných plánov ako 

celku. 
6. Finančné zabezpečenie civilnej ochrany na obdobie brannej pohotovosti štátu. 
7. Podklady pre tvorbu tabuliek vojnových počtov. 

e) Dokumentácie pre činnosť v období brannej pohotovosti štátu: 
1. Plán pracovníkov / výkaz počtov / na obdobie brannej pohotovosti štátu 

f) Hospodárskej mobilizácie: 
1. Metodické pokyny pre spracovanie dokumentácie na vykonanie hospodárskej 

mobilizácie. 
2. Opatrenia krízových plánov na zabezpečenie úloh hospodárskej mobilizácie. 

g) Oblasti ochrany obyvateľstva a integrovaného záchranného systému: 
1. Súhrnný prehľad o stave a rozboroch ochrany obyvateľstva v okolí vodného 

diela. 
h) Oblasti vyrozumievania a varovania: 

1. Koncepcia varovania obyvateľstva a vyrozumievania určených subjektov za 
brannej pohotovosti štátu 

2. Dokumentácia pre poriadkové a dopravné zabezpečenie evakuácie. 
     ch) Operačnej oblasti civilnej ochrany: 

1. Plán opatrení civilnej ochrany za brannej pohotovosti štátu. 
i) Spojovacej služby: 

1. Organizácia spojenia, plány spojenia 
j)  Oblasti informatiky: 

1. Dátové fondy na prostriedkoch výpočtovej techniky a výstupných zostavách 
dát tajného charakteru. 

2. Materiály spracované výpočtovou technikou, kopírovacou a rozmnožovacou 
technikou charakteru „ TAJNÉ“. 

       k) Oblasti správy daní a poplatkov: 
                 1.    V zmysle § 23 z. č. 511/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov o správe daní  a  
   poplatkov, dodržiavať služobné tajomstvo v oblasti správy daní a poplatkov. 

k) Oblasti evidencie obyvateľstva: 
1. V zmysle zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov, v informačných 

systémoch, dodržiavať služobné tajomstvo v oblasti evidencie obyvateľstva. 
Utajované skutočnosti podľa písmena  „ j ´´ sa označujú slovom „ TAJNÉ“ alebo 
skratkou „ T ´´, s uvedenými skutočnosťami možno nakladať / evidovať ich 
a skartovať / len v zmysle platného zákona číslo 100/1996 Z. z. a Vyhlášky  
MV SR číslo 129/1997 Z. z. a príslušných vykonávacích predpisov. 

      Zoznam osôb a funkcií oprávnených pre styk s utajovanými skutočnosťami určuje 
starostka Mestskej časti Košice – Sever a ich evidenciu vedie pracovník pre civilnú ochranu 
obyvateľstva MČ.  
 

Tretia časť 
Záverečné ustanovenia 

§ 4 
Pokuty 

 



      Za nedodržanie tohoto nariadenia možno uložiť pokutu podľa osobitných predpisov 
 / § 34 z. č. 100/1996, § 46 zák. č. 372/1990 Zb., v znení zmien a doplnkov o priestupkoch ,  
§ 33 a 34 zákona č. 52/98 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch /. 
 
 

§ 5 
Účinnosť 

 
      Toto nariadenie nadobúda platnosť a účinnosť 15. dňom od uverejnenia na úradnej tabuli. 
 
 
 

JUDr. Andreja Takáčová  
          starostka 

Mestskej časti Košice – Sever 
 
 
Vyvesené: 04. 11. 1999 
Zvesené:   19. 11. 1999 


