Starosta Obce Obyce v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, § 7,ods. 1, pís.
g) a ods. 2, zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších zmien a
predpisov a zákona a § 6, ods. 5 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších zmien a predpisov vydáva

Smernicu o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia
na pracoviskách Obecného úradu v Obyciach (ďalej len „obecný úrad“)
Úvodné ustanovenia
1.

2.

3.

4.

Účelom tejto smernice je úprava podmienok ochrany ľudí pred škodlivými účinkami
fajčenia, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených
účinkom fajčenia u zamestnávateľa.
Táto smernica ustanovuje základné pravidlá ochrany zdravia zamestnancov
obmedzením používania tabakových výrobkov na pracovisku a vo všetkých objektoch
zamestnávateľa. Smernica tiež upravuje postupy a sankcie za porušenie jej ustanovení.
Táto smernica sa vzťahuje na:
 všetkých zamestnancov zamestnávateľa,
 všetky osoby, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa zdržiavajú na jeho pracoviskách.
Táto smernica sa vydáva v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:
 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,
 zákonom NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok 1
Základné pojmy

1.
2.

3.

Zamestnávateľom sa na účely tejto smernice rozumie :
Obec Obyce so sídlom Cintorínska č. 229, 951 95 Obyce, IČO: 00308358.
Zamestnancom sa na účely tejto smernice rozumie fyzická osoba, ktorá
v pracovnoprávnych vzťahoch aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre
zamestnávateľa závislú prácu.
Pracoviskom sa na účely tejto smernice rozumejú všetky priestory zamestnávateľa, v
ktorých sa vykonáva práca ako aj sociálne zariadenia.
Článok 2
Zákaz fajčenia

1.

2.

3.

Za účelom ochrany ľudí pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi
používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov
bezprostredne vystavených účinkom fajčenia u zamestnávateľa je zakázané fajčiť na
všetkých pracoviskách Obce Obyce.
Je zakázané fajčiť aj v blízkosti vchodov, východov a vo všetkých priestoroch so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov a v ich okolí, t. j. napr. v miestnosti, kde
sú umiestnené servery, v archíve.
Všetky pracoviská zamestnávateľa sú označené informáciou o zákaze fajčenia. Za
označenie pracovísk podľa § 8 ods.4 zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane

nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zodpovedá starosta obce.
Článok 3
Fajčiarsky priestor
1.
2.

Zákaz fajčenia podľa Článku 2, odsek 1platí na celom pracovisku zamestnávateľa
okrem k tomu zvlášť vyhradenom a označenom priestore.
Zamestnávateľ zriaďuje fajčiarsky priestor – neuzavretý priestor dostupný z príručnej
kuchynky obecného úradu .
Článok 4
Sankcie

1.
2.

3.

4.

Kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia podľa článku 2 sú povinní vykonávať:
 všetci vedúci zamestnanci na svojich oddeleniach
Kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia na pracoviskách sú oprávnené vykonávať okrem
zamestnávateľa aj orgány inšpekcie práce a orgány na ochranu zdravia podľa § 9 § 11
zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Porušenie zákazu fajčenia na pracovisku u zamestnancov sa bude považovať za
porušenie pracovnej disciplíny .
 Pri porušení pracovnej disciplíny starosta obce písomne upozorní zamestnanca na
porušenie pracovnej disciplíny, s poukázaním na možnosť rozviazania pracovného
pomeru v zmysle § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.
 Pri opakovanom porušení alebo závažnom porušení pracovnej disciplíny
zamestnávateľ postupuje v zmysle § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.
 Porušenie tejto smernice na pracovisku, kde by zamestnanec fajčením porušil
ustanovenia požiarnej bezpečnosti a ohrozil bezpečnosť a zdravie ostatných
zamestnancov, spôsobil ublíženie na zdraví či spôsobil vážnu materiálnu škodu, t.
j. najmä v priestoroch uvedených v odseku 3 článku 2 tejto smernice, zamestnávateľ
považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.
Porušenie zákazu fajčenia u ostatných osôb na pracoviskách Mesta Kráľovský Chlmec
uvedených v Článku 2, odseku 1 tejto smernice sa bude považovať za priestupok podľa
§ 11 zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej podpisu.
V Obyciach, dňa 30. 06. 2016

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

