OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

Vnútorná smernica
pre používanie pevných telefónnych liniek, internetu a e-mailu
v Obci Makov

Makov, december 2010

Vypracoval: Ing. Marián Masnica, starosta obce

Vnútorná smernica
pre používanie pevných telefónnych liniek, internetu a e-mailu
v Obci Makov
1. Pevné telefónne linky, internet a e-mailová pošta sú zriadené za účelom komunikácie so
zákazníkmi využívajúcimi služby Obce Makov a Zariadenia pre seniorov Makov.
2. Každý zamestnanec má právo používať telefónne linky, internet a e-mailovú poštu pre
komunikáciu v rámci služobných účelov pričom táto komunikácia musí byť hospodárna
a efektívna, aby sa splnil účel komunikácie.
3. Za prevádzku telekomunikačného spojenia, internetu a e-mailovej pošty určujem ako
zodpovedné osoby:
- Stanislavu Gregušovú za Obecný úrad Makov
- Oľgu Zajacovú za Zariadenie pre seniorov Makov
4. Zodpovedné osoby vedú evidenciu v tomto rozsahu:
- zmluvné vzťahy s operátorom telekomunikačných služieb (originály),
- sledujú platnosť zmluvných vzťahov a dávajú návrhy na obnovenie zmluvných vzťahov
v závislosti od situácie na trhu starostovi obce,
- eviduje všetky prístupové kódy,
- ako jediné sú oprávnené reklamovať nefunkčnosť telefónnych prístupov, telekomunikačného
spojenia za organizáciu,
- zriaďujú službu prehľadu telefónnych hovorov.
5. Zodpovedné osoby po príchode faktúry za telekomunikačné služby tieto odsúhlasujú ako vecný
správca Ing. Valičkovej, ktorá ich dáva na úhradu.
Vo vzťahu k zamestnancom organizácie každý mesiac vyhotovia z internetu písomný prehľad
telefónnych hovorov z príslušnej telefónnej linky a dajú ho na odsúhlasenie príslušnému
zamestnancovi používajúcemu telefónnu linku.
Každý zamestnanec vyznačí na písomnom prehľade súkromné použitie telefónov a zaplatí ho do
pokladne zodpovednej osobe. Ak v príslušnom mesiaci nepoužíval telefónne linky pre
súkromné účely, vráti príslušný zamestnanec písomný prehľad zodpovednej osobe
s vyznačením vety „Nepoužité na súkromné účely“ a podpisom zamestnanca.
6. Zamestnávateľ povoľuje používanie telefónnych liniek i na súkromné účely, pričom použitie
telefónnych liniek na súkromné účely je povinný zaplatiť v zmysle bodu č. 5 zodpovednej
osobe.
Zamestnávateľ povoľuje používanie e-mailovej pošty a internetu pre súkromné účely, avšak
v mimopracovnej dobe, pričom za tieto služby zamestnávateľovi neplatí, nakoľko obec má
zriadenú neobmedzenú službu. Použitie pre tieto účely je pracovným bonusom pre
zamestnancov.
7. Zakazuje sa používanie telekomunikačného spojenia:
- pre audio textové služby,
- na sťahovanie filmov a hudby.
V prípade, že nebude zistený zamestnanec, zaplatia tieto služby všetci zamestnanci používajúci
príslušnú linku.
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8. Každý zamestnanec používajúci telekomunikačné služby bude zodpovedným zamestnancom
oboznámený, čo umožňuje príslušný volací program, internet a e-mailová služba a aké sú jeho
obmedzenia.
9. Nedodržiavanie tejto vnútornej smernice bude zamestnávateľ pouvažovať za menej závažné
porušenie pracovnej disciplíny.
10. Táto vnútorná smernica sa nevzťahuje na právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Makov.
11. Táto vnútorná smernica nadobúda účinnosť dňom 03. 01. 2011.
V Makove dňa 31. 12. 2010

Ing. Marián Masnica
starosta obce
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