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Primátorka mesta Poltár v súlade s ustanovením § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“) a ustanovením § 13 ods. 4
písm. b) a e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva túto smernicu

Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení
o protispoločenskej činnosti
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

2.

3.

Táto smernica upravuje postup pri podávaní a prijímaní oznámení, týkajúcich sa
kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“),
o ktorej sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie, postup pri evidovaní oznámení a preverovaní
oznámení, pri oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, ako
aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, o zachovaní
mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a o spracúvaní osobných údajov uvedených
v oznámení.
Smernica je záväzná pre primátora mesta, zástupcu primátora mesta a pre zamestnancov,
ktorých zamestnávateľom je mesto Poltár alebo organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Poltár.
Podmienky poskytovania
ochrany v pracovnoprávnom
vzťahu
v súvislosti
s oznamovaním protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní
protispoločenskej činnosti a vymedzenie pojmov, súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti upravuje zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti.
Článok 2
Zodpovedná osoba

1.

Na základe ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 zákona o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti plní úlohy zodpovednej osoby v meste Poltár a v rámci
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár hlavný kontrolór mesta Poltár.
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2.

Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení sú zverejnené na
webovom sídle mesta Poltár.
Článok 3
Podávanie a prijímanie oznámení

1.

2.
3.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti možno podať:
a) písomne - v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk hlavného
kontrolóra“, a to priamo do rúk zodpovednej osoby, do podateľne úradu alebo poštou
na adresu: Hlavný kontrolór mesta Poltár, Mestský úrad Poltár, Železničná 489/1, 987
01 Poltár. Zamestnanec úradu, poverený prijímaním poštových zásielok nie je
oprávnený obálku s takýmto označením otvárať a je povinný ju bez zbytočného
odkladu postúpiť zodpovednej osobe,
b) ústne - osobne do záznamu zodpovednej osoby na Mestskom úrade v Poltári, ktorá
o ňom vyhotoví zápisnicu,
c) elektronickou formou – na e-mailovú adresu zodpovednej osoby
hlavny.kontrolor@poltar.sk. Táto e-mailová adresa je dostupná 24 hodín denne.
Oznámenie o protispoločenskej činnosti, ktoré prijala iná ako zodpovedná osoba, je táto
osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.
Podanie oznámenia o protispoločenskej činnosti nesmie byť dôvodom na vyvodenie
takých dôsledkov, ktoré by spôsobili oznamovateľovi akúkoľvek ujmu.
Článok 4
Preverovanie oznámení, oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Na preverovanie oznámenia o protispoločenskej činnosti je príslušná zodpovedná osoba
zamestnávateľa – hlavný kontrolór mesta Poltár, ktorý koná nezávisle, nestranne
a objektívne v záujme zistenia skutočného stavu veci.
V prípade, ak zodpovedná osoba nemôže z objektívnych dôvodov vybaviť oznámenie
o protispoločenskej činnosti v zákonom stanovenej lehote, štatutárny orgán
zamestnávateľa bez zbytočného odkladu ustanoví náhradnú zodpovednú osobu, pričom
na práva a povinnosti náhradnej zodpovednej osoby sa analogicky použijú ustanovenia
tejto Smernice.
Z preverovania oznámenia o protispoločenskej činnosti je vylúčená zodpovedná osoba
v prípadoch:
- pokiaľ oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
- pokiaľ vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu možno
mať pochybnosť o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na jej pomer
k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa
oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
Zodpovedná osoba je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť štatutárnemu orgánu
zamestnávateľa svoje vylúčenie alebo zaujatosť.
Pri preverovaní oznámenia o protispoločenskej činnosti sa vychádza z jeho obsahu, bez
ohľadu na jeho označenie.
Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každé oznámenie o protispoločenskej
činnosti najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia. Lehotu možno predĺžiť
o ďalších 30 kalendárnych dní, pričom jej predĺženie je zodpovedná osoba povinná bez
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zbytočného odkladu a s odôvodnením oznámiť oznamovateľovi, pokiaľ nie je oznámenie
anonymné.
7. Pokiaľ je to nevyhnutné pre spoľahlivé preverenie oznámenia o protispoločenskej
činnosti, zodpovedná osoba je povinná bez zbytočného odkladu vyzvať oznamovateľa na
doplnenie alebo spresnenie údajov v oznámení, s určením poriadkovej lehoty na
doplnenie oznámenia. Zodpovedná osoba je oprávnená žiadať oznamovateľa
o poskytnutie súčinnosti pri preverovaní oznámenia.
8. Ak z obsahu podania vyplýva, že oznámením je iba časť podania, zodpovedná osoba
preverí len príslušnú časť podania a o výsledku spíše záznam. Ostatné časti podania
zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu postúpi zamestnancovi príslušnému na ich
vybavenie a budú vybavené podľa príslušnej právnej úpravy (napr. sťažnosť podľa
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach). O tejto skutočnosti zodpovedná osoba bez
zbytočného odkladu informuje podávateľa podania, pokiaľ nie je podanie anonymné.
9. Ak z obsahu podania vyplýva, že nejde o oznámenie o protispoločenskej činnosti, ale na
vybavenie podania je príslušný iný orgán verejnej moci, zodpovedná osoba podanie bez
zbytočného odkladu postúpi tomuto orgánu. O postúpení podania zodpovedná osoba
bezodkladne informuje podávateľa podania, pokiaľ nejde o anonymné podanie.
10. Pokiaľ oznámenie o protispoločenskej činnosti smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi
alebo štatutárnemu orgánu zamestnávateľa, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu
oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárny orgán zamestnávateľa s obsahom
oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, dokumentáciu
alebo iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.
Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na
zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a na ochranu osobných údajov podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo
prílohou oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa, zodpovedná osoba
s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárny orgán zamestnávateľa
neoboznámi, ale vyzve ho na uvedenie skutočností, predloženie dokladov, dokumentácie
alebo iných informácií nevyhnutných na preverenie oznámenia.
11. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať dotknutého
zamestnanca, ďalších zamestnancov alebo štatutárny orgán zamestnávateľa na
poskytnutie súčinnosti pri preverovaní oznámenia o protispoločenskej činnosti a určiť
primeranú poriadkovú lehotu na poskytnutie súčinnosti.
12. Preverením oznámenia o protispoločenskej činnosti sa považuje aj postúpenie veci na
vybavenie iným orgánom verejnej moci podľa Trestného poriadku alebo osobitných
predpisov.
Článok 5
Evidovanie oznámení a spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení
1.

2.

Evidenciu oznámení o protispoločenskej činnosti vedie v zákonom určenom rozsahu
hlavný kontrolór mesta Poltár v osobitnej dokumentačnej zložke po dobu 3 rokov odo
dňa doručenia oznámenia o protispoločenskej činnosti.
Každé novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať
v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho
doručenia a roku doručenia.
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3.

Na účely vedenia evidencie oznámení je zodpovedná osoba oprávnená spracúvať osobné
údaje uvedené v oznámení o protispoločenskej činnosti v rozsahu: meno, priezvisko
a adresa pobytu oznamovateľa.
Článok 6
Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia

1.

2.

3.

4.

5.

O výsledku preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti spíše zodpovedná osoba
písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti uvádzané oznamovateľom a zároveň sa
vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdení uvedených
v oznámení a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému
naplneniu prvku protiprávnosti.
Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia oznámenia o protispoločenskej
činnosti zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi vyjadriť sa k zisteným záverom.
Pokiaľ oznamovateľ uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí,
zodpovedná osoba je povinná sa s týmito skutočnosťami a námietkami vysporiadať
v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedením, či sú tieto
skutočnosti a námietky opodstatnené.
Zodpovedná osoba je povinná doručiť oznamovateľovi záznam o výsledku preverenia
oznámenia o protispoločenskej činnosti v písomnej forme najneskôr do 10 dní od
preverenia oznámenia.
Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného
poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia
v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto
výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.
Oznámenie je vybavené oboznámením oznamovateľa s výsledkom preverenia
oznámenia.
Článok 7
Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.
4.

Táto smernica je zverejnená a sprístupnená na webovom sídle mesta Poltár.
Vecne príslušní vedúci zamestnanci mesta Poltár a organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poltár preukázateľne zabezpečia oboznámenie zamestnancov s touto
Smernicou, o čom vyhotovia záznam, pričom kópiu uvedeného záznamu následne
doručia hlavnému kontrolórovi mesta Poltár.
Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 25.09.2019.
Nadobudnutím účinnosti tejto smernice sa ruší vnútorný predpis - Zásady podávania,
preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

V Poltári dňa 23.09.2019

.......................................................
Mgr. Martina Brisudová
primátorka mesta
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