()bec,,ézdstupiteťstýoý RohožníkL ý srilade s ust $ 8 zdr. sNR č. 369/1990Zb'
o obec,,om zriadení v z,,ení neskorších pre.lpisov a na zliklade ustanovenia $ 1.
pofiadku Obecnéhoúruduv Rohožlliku schvókného dňa 1l.3.2003
oÍganizačného
ýydóýa
tieto

Zásady
na ochrana majetku obce
v podmienkach samosprdw obce ROHOZNIK.
Prvá čast'

sí
Úvodné ustanovenia
(|) zsady upíavujúák|adné vdahy a povinnostivedúcichzamestnancovajednotlivých pťacovískpři
ochíanemaje*u obce Rohožnik.
Tým nie súdothuté pnívaa poviDnoýi \Tpýajúce z osobittrýchzákonov _ númi,zÁL č.oa/2oo2
Z. z. o ochraneosobnýchúdzjoýazik. č.2|5D0M Z. z. o utajovanýchskutočnostiach.
(2) ochrana sa musi zabezpečovďprostsedníctvom
orga zarných z'ožieknayšetlcýchstupňochriadenia
(3) KaŽdý zamesbanec obce, starostaa poslanciobecnéhozastupiterstvasúpovinni oclraňovaťmaj€tok obce
predjeho poškodením,
aÉužitim,odcudzenírna aičením.
KaŽdý z týchto subjelfuv je zároYeňpovimý pďínať si talq aby nedochádzzlo ku škodárnna zdraví
osób, na majetkua k neoptávnenánu obohacovaniuna úkorobce Rohožťk'

s2

Zák|adnépojmy

(1) Pod ochlaÍ'oumaj€tl.u sa Íozumiesúboropatreníobce na z^medzenievnilnutia nepovolaných osób do
obj€kov obce Rohožnft rozkádania a poškodzovaniamajetku' úniku utajovaných skutočnostía vaniku
mimoriadnych udalostí.Za obj€k sa povaŽujúsamostatnébudoiT alebo sú]hm
budov a priestorov územno
ohnnič€ných' ko.ých ochrana.j€ zábezpeč€ná r€sp. zabezpečovaná
zjednéhomiesta'
(2) ocbÉna majet|.uv sebezabř.ňanasledovnédruhy:
a)
reŽimoÝé
opatrenia.
b)
rBechanickéábraméprostri€dky,
c)
zabezpečovaciutechnikq
d)
ryz'ckúochřanu.
Jednotlivédnůy ochmny uvedenézhoťasa v kon]Ťétnej
situácii naYájom prelÍnajúa dophajú,pÍi(om
taldo q'tÝirajú systéIÍl
komplexnejochÍanyobjektov obce RohoŽnik.

Druhá čast'
DRUHY oCHRANY MÁJETKU oBCE
I. IIlava
Rcžimové
opatrenia

s3
Úvodnéustanovenia
ReŽimové opatrenia vsebe z.hÍňajúcelý súboř administratí\.nycha organizačnýchopa1Ťenína
zabezp€čenie chnánenýcháujmov a bodnót obce' najmá:
a) prevádzko'.ýrežirnosób v objekoch obce'patrí sem napr: kontÍo|avstupu návšte\ cudzíchosób,

-2popÍ.cudzincov a pod..
b) exp€dičtlý reŽin včitanevnávnia a \rynáŠania
materiá|ov- patrísem napr':usk|adňovaniea ýdaj
mat€ r iálov, v},nášanie
spisova pod''
c) kl'učovýreŽin'
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Prevádzkový režím

( t ) vstup do objektov obc€ (ob€cný úÍada Pod.) j€ povolený zamestnancomobce a vš€tkým osobám, ktoré
s obcou prichádzjú do služobného
stykl

Q) KaŽdý-zamestnanecobce je povinný po príchodedo objektu zapisať svoj Píchod a odchod do knihy

dochádzky.
Kniba dochádzkyje umiestnenána s€k€tadáte obecnéhotí!:adu
.
(3) zamestslánci obce sa móŽu zdržiavaťmimo pmcovnej doby a v sobolu a n€detu v objekoch obce len na
?jklade povoIeniastarcstu,resp' pťednostu
obecnéhoúradu.Poslanci obecnéhozrstupiÉrstvanenajúprávo
zdrŽiavaťsa v objekteobce bez súhlasua povolenia zodpove.lnéhozamestnancaob;e' resp. stafostuobce.
Povoleni€ móž byťdanéjedíoÍazovo
a|ebotradlhšieobdobie.

s5
Expedičnýrežim
( l ) Do obj€ktov obc€ mo'no přinášať'Íesp.vÍášať|en také v€ci'

líoÉ sÚ b€zp.ostsed'€ určenéna ýýkon
pracovnej činnosti,resp' s fýmto Úkonom činnostiaspoňčiastočne
súvisia.
(2) z objektov obce sa zakAzujevynášať,
resp.vyváŽť piednery. materiá|a inéÝeci. kroíépatria do vlastníctva
obce. Tútopovinnosťjepotrebnézakotviťdo každejpracovnej zmluty uzatváranejpoÁraz*. t. ssztzoos
z. L o výkone pnice vo veÍejnomzá.uimeý znení neskoÍšlchpÍedpisov ,e*. Ái. t. ylnool
z. .
zákonnik práce v zlení neskoršichpredpisov.v}hiÍnky z tohto ustanoveniamóže daťjedine starostar€sp.
pr€dnosta obecnéhoúmdu.
(3) stáros(a a pr€dnosta úradq blavný kontÍolór' prip. l&ífuik súoprávnenívykonávď nríhodnú
kontro|u vecl
(vynášaných'r€sp. prinášanýcb).
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KIúčový
reŽim

( t ) Každýzmes!'an€c má od svojej pracovne(kanc€táň€) kIúče'
Krúč€ sa vydávajú
oprotipodpisu.
(2) Náhradnékrúčeod všetkýchpmcovísksúuloŽ€né v miestnostiseketariátu obecnéhouradu'
(3) Náhradnéklúčes|Úžiayý|učn€ prc potsebyobce a vydáva ich pover€ný zamestnanec.

II. Hlava
Mechanické ábranné prostriedky

s7
o)

uvodnéustanovenia

MechanickéábťannéprostriedkysúzíkladnýmdÍuhomocbíányobjekov obce RohoŽnÍk.
<2)Pod mechanickými ábrannými pÍoslriďkami Íoajmieme systémzáb.an ume|o vlvořenýc[
predchád2ániarozkrádaniaa poškodzovaniamajelku obc€.

za účelom

SystéÍn
ábmn zahrňujenajmá:
.
zamřežovani€ možnýcha pravdepodobnýchvstupov do objektov a ich sporah|ivéz^bezpečenie'
.
umiestnenietr€ z orov, pokladníca iných mi€ s t na ochranu peňaŽnýchhotovostí'utajovaných
zbranía pod.
skutočností,

s8
zásady používaniaméchanichýchziábrannýchprostriedkov
(l) Mechanickéábranné přostsiedkyje netfhnutné použiťpodra dóleŽitosti objeklov' Í€sp' miestností(napr'
miestnostivybavenépočitačmi'faxom a pod') a to tak' aby do fýchto objektov neúohli vnjlmúťneŽiadúce
podmienky, ale aj estetické
(2\ ZaÍnežÍ'vahieokien ťeba \Tkonď la}' aby sphalo ni€len bezpečnostné
ich demofuážz vonkájšejsttaí'y.
hradiskí Inšta|ovani€mÍežmusívy|učovať
(3) Dvere do dóleŽi!ýchobjektovnesnrúmaťsklemú výPlň.
Častimičstností,
v ktoďch sa manipulujes peňaŽnýmiprostriedkami(pokladita) musia bý vhodným
oddelené
od vo|ne pristupnýchmiest m obecnon ÚÍade.
spósobom
(4) Konštsukcia okien a dveí' včítanevstuptrých dverí do objeklov obce' musí zab€zpečovať dostaločnú
odolnosťoroti flási|némuotvoreniu.

ss
obecný úrad
-

Na ob€cnom úrademusia b}ťpoúiténas|ďovné ábranné ProsEiedky:
rezor v pÍacomlstarostu'
Eezor v miestnostiookladne.
kva|itnéámky s FAB vložkami,vo vš€tlcých pracovniachúradq
dvojitézábezpečeniezíÍnkommiestnostiskladu a záriadeni t).počtovejtechniky'
tÍezorna odkladďúeprojekovej a výkesovej dokumenl'cie'
Uz.mykaíie hlavnéhovchodu do budoly v stanovenomčaseod |8.00 hod. do 6.30 hod.
Krúě od hlavnéhovchodumajúurčenizamestnanciobce pracujúcina ob€cnom úrade'

III. Hlava
Zabezpečovaciatechnika

sí0

ZabezDečovacou
technikourozumiem€ :
- e|ektrickúzabezpečovaciusiglatiáciB
- €lektřicki poŽiamusignalizíciu'
koré na vopred určené
miesto si8na|izujúnebezpečnú
sysn'n zabezp€čovacejtecbíiky tvorísúboÍspÍnačov'
situáciu (neopÉvn€névnihutie' poáar a pod')'
s ostatnýŤni
subjektami,ktoré
systémzabezp€čo\acejtechniky musi bť ryp.acovaný Y súčinnosti
v objektestavbyob€cného ú|adu'
vykon.iiajúčinnosť

fV. Hlava
Fyzická ochrana

sí1

s&iŽnie objektov, p.iestoru ryzickou osobou'
( l ) Pod ryzickou ochranourozuniene bezprostsedné

(2) Pod fyzick'ými osobamiŤozumieme:

- vnilnikov(informátorov)'
- zamestnancovdočasnepoveÍenýchocbranoumajďku obce'
- inéosoby' ktorym ochÍanamajetkuobce rŤlýva z finkčnéhozamdenia.
(3) Medzi základnépovinnosti vnítnikapatrí:
- kontřolovať osoby' ktoré opGťajú obj€kt, predovšetl.ýn za úče]omzist€ni4 či sa neoprávnene
ne}ynášamajetok- bnutertrýz objektov'
. zabřániťneoprávnenému
vstupuosób' rozknídaniu'Íe'sp'poškodzovaniumajetkuobce'
. plniťúlohy\Tpb'vajúcez platnýchpnávnychpredpisov o poáamej ochrane'
. píebežn€ kontrolovať'čin€doŠ|ok poškodenium€chatrichých ábřanných prostriedkov'
- \ykonávaťkontrolu objektovobce.

TRETIA čAsŤ
ZÁlTREčNÉ USTÁNoWNIA

sí2

(l) zísady na ochřanu inajetkuobce súáváaé pře vše*ýchjeho zamestnancov.
Na ochranu majetku obce táto móŽe vytvoriť osobitnéútvary obecná po|íciq poriadková
sluŽba apod. Zriadením ýchto útvarov však zost.ívajúustanoven;a qchto z^ad v plnom rozsahu
v platnosti(2) Tieto Zí6adyboli schválenéobecným z2sfupiterswomv Rohožníkudr]a 14.12.2004.
(3) Zmeny a dop|nlryýchto lsad schvaťuj€ obecnézastupiteťstvov Rohožníku.
(4) Tieto ásady nadobúdajú
dňon schváenia.
účinnosť
(5) Každýzamestnanecpred násťupomdo zamestnaniamusíbyťoboalámený s fýmito zásadam'.
v Rohohiku ' dňa 14.12.2004.

