
                                                        

 
 

  Mesto Vrbové   

 
 
 

Mestský úrad, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové 

 
 

  
 
 

VZN č. 2/2019 vyvesené na úradnej tabuli v meste Vrbové, dňa:  14.05.2019 
VZN č. 2/2019 prerokované  a  schválené v MsZ dňa: 29.05.2019 
VZN č. 2/2019 bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli v meste dňa: 04.06.2019 
VZN č. 2/2019 po schválení nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom 
nie je ustanovený neskorší  dátum účinnosti, t.j. 01.07.2019.  
 

 
 

Mesto Vrbové v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení 
v platnom znení  a   zákona  č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností 

 
v  y  d  á  v  a 

 

pre územie mesta Vrbové 

 
 

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 
č.  2/2019 

 
 
 

o ochrane utajovaných skutočností  
na Mestskom úrade vo Vrbovom 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



                                                        

Preambula 
 
Mesto Vrbové v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, v zmysle  § 8,  ods. 1 zákona  č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností 
(ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zabezpečuje 
ochrana utajovaných skutočností na Mestskom úrade vo Vrbovom. 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. V zmysle § 3 zákona sa utajované skutočnosti členia na : 

a) Prísne tajné  (PT) ; 
b) Tajné  (T); 
c) Dôverné  (D); 
d) Vyhradené  (V); 

 
2. V zmysle § 2 zákona je utajovanou skutočnosťou informácia súvisiaca s činnosťou mesta 

alebo vec určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej 
republiky treba chrániť pred vyzradení, zneužitím, poškodením, neoprávneným 
rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením. 
 

3. Primátor je oprávnený bez vykonania bezpečnostnej previerky oboznamovať sa                   
s  utajovanou skutočnosťou stupňa „Vyhradené“, v prípade oboznamovania sa 
s utajovanou skutočnosťou stupňa „Dôverné  až  Prísne tajné“  je povinný v zmysle § 35, 
ods. 1 zákona požiadať NBÚ o vykonanie bezpečnostnej previerky. 

 
§ 2 

Povinnosti primátora mesta 
                                    pri ochrane utajovaných skutočností 

 
1.  Ochranu utajovaných skutočností na Mestskom úrade Vrbové je povinný v zmysle § 8 

ods. 1 zákona zabezpečiť primátor mesta. 
 

2.  Ochrana utajovaných skutočností sa na Mestskom úrade Vrbové zabezpečuje : 
 

a) označovanie utajovaných skutočností; 
b) určením základného vymedzenia utajovaných skutočností, rozhodnutím o lehotách, 

zmene a zrušení stupňa utajenia v zmysle § 7 ods. 1 zákona; 
c) výberom funkcií  a  určením osôb, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby 

oboznamovať s utajovanými skutočnosťami,  (príloha č. 1 tohto VZN); 
d) zabezpečením vykonania bezpečnostnej previerky na MsÚ Vrbové I. stupňa; 
e) požiadaním Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) o vykonanie bezpečnostnej 

previerky II.  až  IV. stupňa pre navrhovanú osobu, ktorá je určená na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami stupňa Dôverné, tajné  alebo  Prísne tajné; 

f) výberom a  určením osôb  a  taktiež zrušením určenia pre osoby, ktoré sa môžu 
oboznamovať v určenom rozsahu s utajovanými skutočnosťami;  



                                                        

g) oznámením NBÚ zánik, splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie samosprávneho orgánu, 
u ktorého sú uložené utajované skutočnosti; 

h) vedením evidencie a zoznamov oprávnených osôb a aj osôb, ktorým toto oprávnenie 
zaniklo; 

i) oznámením NBÚ zmenu rozsahu oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami, 
ktorá nastala u oprávnenej osoby, zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a štátnej 
príslušnosti oprávnenej osoby;  

j) oznámením o neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami a pokusy 
narušenia ochrany utajovaných skutočností; 

k) vykonávaním kontrol a vypracovaním ročnej správy o počte vykonaných kontrol 
utajovaných skutočností, ktorú zasiela NBÚ do konca februára za predchádzajúci 
kalendárny rok;   
 
 

§ 3 
Práva a povinnosti primátora mesta 

 
Primátor mesta Vrbové v rozsahu svojej pôsobnosti : 

 
a) vytvára vhodné podmienky pre prácu a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami; 
b) na plnenie úloh v zmysle § 9 zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie 

a realizáciu môže primátor mesta zriadiť osobitné pracovisko; 
c) osobe, ktorá má byť oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vydáva 

určenie na základe vyjadrenie NBÚ na základe písomnej žiadosti primátora mesta;  
d) oprávnenú osobu oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami je povinný primátor 

mesta preukázateľne oboznámiť s  rozsahom utajovaných skutočností                           
a s  povinnosťami pri ochrane utajovaných skutočností; 

e) primátor mesta je oprávnená osoba s osobitným postavením; 
 

§ 4 
                                                   Oprávnené osoby 

 
1. Oprávnenou osobou oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami môže byť iba osoba 

v zmysle § 10 zákona, ktorá : 
  
a) je občanom SR a nemá iné štátne občianstvo; 
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; 
c) dosiahla zákonom ustanovený vek; 
d) súhlasí, aby bola oprávnená oboznamovať sa s  utajovanými skutočnosťami 

a s vykonaním bezpečnostnej previerky; 
e) je bezúhonná; 
f) svojim správaním zaručuje, že zabezpečí ochranu utajovaných skutočností; 
g) je bezpečnostne spoľahlivá; 
h) má platné osvedčenie NBÚ, podľa ktorého sa môže oboznamovať s  utajovanými 

skutočnosťami stupňa Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné; 
i) je na to určená; 
j) podpíše vyhlásenie o mlčanlivosti;  

 
 



                                                        

 
  § 5 

Práva a povinnosti oprávnených osôb 
 

1. Oprávnená osoba oboznamovať sa utajovanými skutočnosťami je povinná :  
 
a) zachovať mlčanlivosť a to aj po zániku oprávnenia oboznamovať sa s  utajovanými 

skutočnosťami; 
b) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vydané v Slovenskej republike 

upravujúce ochranu utajovaných skutočností; 
c) oznámiť neodkladne primátorovi mesta, alebo ním poverenému pracovníkovi 

porušenie predpisov a ochrane utajovaných skutočností; 
 

2. Primátora mesta môže v zmysle § 40 zákona oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti 
o utajovaných skutočnostiach vedúci ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého 
pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí; 
 

3. V  prípade, že utajovaná skutočnosť spadá do pôsobnosti Mestského úradu Vrbové,                
od povinnosti mlčanlivosti môže primátora oslobodiť Mestské zastupiteľstvo; 

4. O oslobodení  osoby od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach sa 
vyhotovuje písomný doklad s určením účelu, rozsahu a lehoty platnosti oslobodenia. Jeden 
výtlačok tejto písomnosti sa zasiela NBÚ.  

 
 

§ 6 
Zánik určenia 

 
1. Oprávnenie osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami v zmysle § 41 zákona 

zaniká :  
 
a) zánikom platnosti osvedčenia; 
b) skončením výkonu funkcie; 
c) skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo 

splnením si zmluvného záväzku; 
d) zrušením platnosti osvedčenia podľa § 29 zákona do doby ukončenia preskúmania 

rozhodnutia NBÚ v zmysle § 30; 
e) rozhodnutím primátora mesta o zrušení určenia oboznamovať sa s utajovanými 

skutočnosťami; 
f) vyhlásením za mŕtveho; 

 
   

§ 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ v tomto všeobecnom záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa        

na zákon  NR SR  č.  215/2004 Z. z.  o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších 
predpisov, ako aj vyhlášky  NBÚ č.  48/2019 Z.z. 

 



                                                        

 
 

2. Na základe tohto Všeobecného záväzného nariadenia  Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom 
splnomocňuje primátora mesta na vydanie prípadných zmien  a  doplnkov prílohy č. 1 – 
výberom funkcií  a  určením osôb, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby 
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami formou Nariadenia primátora. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 2/2019 bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom vo Vrbovom uznesením č.  88/V/2019  zo  dňa 29. 05. 2019. 

 
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  01. 07. 2019. 
 
5. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 1/2000 prijaté Uznesením MsZ          

č. 34/V/2000 zo dňa  04. 05. 2000  o  ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva  
a ochrane informácií.  

 
 
 
Vo Vrbovom dňa  03. 06. 2019 
 
 
 

Dott. Mgr. Ema Maggiová 
 primátorka mesta Vrbové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        

 
Príloha č. 1 
 
Výber funkcií  a  určenie osôb, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami : 
 
 
 
Kategória 
Vyhradené  

pracovníčka sociálneho referátu  

pracovník ekonomického útvaru – správa 
majetku  

Kategória 
Dôverné  

viceprimátor mesta  

prednosta MsÚ  

Kategória 
Tajné  

primátor mesta  
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