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Vnútorný predpis
č. 2/2011
ktorým sa určuje zákaz fajčenia

Viktor Marko
prednosta

25. marec 2011

Prednosta Obvodného úradu Banská Bystrica v zmysle čl. 9 ods. 4 písm. c)
Organizačného poriadku Obvodného úradu Banská Bystrica (ďalej len „ObÚ“) zo dňa 22.
decembra 2010 a v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom NR SR č. 377/2004 Z. z.
o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vydáva tento vnútorný predpis, ktorým sa určuje zákaz fajčenia v celom objekte Obvodného
úradu v Banskej Bystrici okrem vyhradeného fajčiarskeho priestoru.
ČLÁNOK I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov ObÚ, ktorí vykonávajú štátnu
službu v zmysle zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len
„zamestnanec“).

2.

V súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa
zakazuje zamestnancom fajčiť na pracovisku.

3.

V súlade s § 7 zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa v budovách
obvodného úradu zakazuje fajčiť.

4.

Pracoviskom sa rozumie kancelária alebo iná miestnosť, v ktorej zamestnanec
vykonáva pracovné úlohy alebo štátnu službu.

5.

Fajčiarsky priestor je neuzavretý priestor nachádzajúci sa mimo budov ObÚ,
v ktorom je povolené fajčiť.

6.

Vyhradený fajčiarsky priestor musí byť označený nápisom FAJČIARSKY
PRIESTOR s príslušným symbolom.

7.

O zákaze fajčenia, okrem vyhradeného fajčiarskeho priestoru, sú zamestnanci a iné
osoby informované prostredníctvom písomnému oznamu pri vstupe do budovy ObÚ,
ktorý zabezpečí ekonomický odbor.
ČLÁNOK II.
ZÁKAZ FAJČENIA

1.

Zakazuje sa fajčiť na pracoviskách a vo všetkých objektoch ObÚ vrátane verejne
prístupných priestorov.

2.

Každý zamestnanec je povinný dodržiavať určený zákaz fajčenia.

3.

Fajčenie je povolené len vo vyhradenom fajčiarskom priestore. Každý zamestnanec, ktorý
pôjde fajčiť, je oprávnený opustiť budovu obvodného úradu len na základe priepustky
(tlačivo Ševt č. 10 020 0) podpísanej svojím vedúcim zamestnancom (v jeho neprítomnosti
ním povereným zamestnancom) s označením „súkromná záležitosť“ a musí to byť
vyznačené použitím magnetickej karty na snímači dochádzky.

4. Upozornenie na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením1 bude
umiestnené na viditeľnom mieste pri vstupe do budovy obvodného úradu pri vrátnici.
Na základe rozhodnutia prednostu je možné toto upozornenie umiestniť aj v iných
priestoroch obvodného úradu.
5. Oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch2 je možné podať
oznámenie o porušovaní tohto predpisu a zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
bude umiestnený na viditeľnom mieste pri vstupe do budovy obvodného úradu pri
vrátnici. Na základe rozhodnutia prednostu je možné tento oznam umiestniť aj v iných
priestoroch obvodného úradu.
ČLÁNOK III.
FAJČIARSKY PRIESTOR
1.

Vyhradeným fajčiarskym priestorom pre:

a) zamestnancov ObÚ a zamestnancov organizácií sídliacich v budove ObÚ je
priestor nachádzajúci sa na zadnom dvore hlavnej administratívnej budovy ObÚ vľavo
vo vzdialenosti 3 m od zadného hlavného východu z budovy ObÚ;
b) účastníkov školení, porád a iných akcií, ktoré sa konajú v kongresovej sále ObÚ
je priestor nachádzajúci sa na parkovisku ObÚ vľavo vo vzdialenosti 10 m od vchodu
na parkovisko ObÚ pod kongresovou sálou ObÚ.
2.

Prístup vrátane samotného fajčiarskeho priestoru bude označený orientačnými
značkami a vybavený fajčiarskym popolníkom.
ČLÁNOK IV.
KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. Obvodný úrad ako zamestnávateľ v zmysle zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme, bude vykonávať kontroly, či všetci zamestnanci dodržiavajú
určený zákaz fajčenia vo vyššie uvedených priestoroch.
ČLÁNOK V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1

1.

Originály tohto vnútorného predpisu sú uložené k nahliadnutiu na jednotlivých
odboroch Obvodného úradu Banská Bystrica u vedúcich odborov.

2.

Tento vnútorný predpis možno meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov.

3.

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom 25.03.2011.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného
označenia pri práci.
2
Ustanovenie § 9 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.

Tento vnútorný predpis je uverejnený na vnútornej sieti obvodného úradu.

5.

Všetci zamestnanci obvodného úradu sú povinní oboznámiť sa s týmto vnútorným
predpisom.

6.

Tento vnútorný predpis ruší vnútorný predpis č. 9/2007 vrátane jeho dodatku, ktorým
sa zakazuje fajčenie na pracoviskách.

Viktor Marko
prednosta

