Smernica starostu obce Veľké Lovce č. 1/2022
o oznamovaní protispoločenskej činnosti

Schválil:

Ing. Libor Kráľ

Vypracoval: Ing. Libor Kráľ
Účinnosť:

01.04.2022

V súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
a na zabezpečenie jednotného postupu v podmienkach obce Veľké Lovce
vydávam Smernicu starostu obce Veľké Lovce č. 1/2022
o oznamovaní protispoločenskej činnosti

Článok 1 Úvodné ustanovenia
1. Táto smernica upravuje:
a) postup pri podávaní, preverovaní oznámení a oboznamovaní s výsledkom
preverenia,
b) podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby,
c) podrobnosti o spracúvaní osobných údajov,
d) podrobnosti o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa,
e) evidovanie oznámení.

Článok 2 Základné pojmy
Na účely tejto smernice sa rozumie:
a) zamestnávateľom: Obec Veľké Lovce, sídlo: Veľké Lovce 431, 941 42 Veľké Lovce,
IČO: 00 309 354,
b) oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti
s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti
s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,
c) kvalifikovaným oznámením sa rozumie oznámenie, ktoré môže prispieť alebo
prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti,
d) protispoločenskou činnosťou:
• konanie, ktoré je trestným činom, alebo
• konanie, ktoré je priestupkom alebo správnym deliktom, alebo
• iné konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí
negatívne na spoločnosť (napr. diskriminácia, šikana, obťažovanie, ...).
e) závažnou protispoločenskou činnosťou:
• trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až §263
Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
podľa § 266 až § 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326
až § 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až § 336b
Trestného zákona,

• trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou
hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
• správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,
alebo
• správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej
30 000 eur.
f) oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie
zamestnávateľovi. Za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba, ktorá je v
pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k
zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi
oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený
zamestnávateľom oznamovateľa
g) zodpovednou osobou je hlavný kontrolór obce Veľké Lovce.

Článok 3 Zodpovedná osoba
(1) Povinnosti obce Veľké Lovce podľa § 10 ods. 4 až 7 a § 11 ods.1 zákona č. 54/2019
Z. z. a v zmysle tejto smernice starostu obce v podmienkach obce plní hlavný kontrolór
obce.
(2) Zodpovedná osoba je vylúčená z preverovania oznámenia, ak:
a) oznámenie smeruje voči zodpovednej osobe,
b) vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu možno mať
pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej
osoby k preverovanej veci, oznamovateľovi alebo iným dotknutým stranám, ktorých sa
oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
(3) V prípadoch podľa odseku 2 oprávnenia zodpovednej osoby prechádzajú na
starostu obce.

Článok 4 Podávanie oznámení
(1) Oznámenie je možné podať písomne poštou alebo osobne v podateľni obecného
úradu alebo elektronickou poštou.
a) elektronický oznámenie sa podáva na mailovú adresu: kontrolor@velkelovce.sk.,
na ktorú má zriadený prístup len zodpovedná osoba,
b) písomné oznámenie sa podáva priamo do rúk zodpovednej osoby alebo
prostredníctvom pošty v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať, oznámenie pre
hlavného kontrolóra obce Veľké Lovce“ na adresu: Obec Veľké Lovce, obecný úrad č.
431, 941 42 Veľké Lovce.

(2) Aspoň jeden spôsob podávania oznámení musí byť prístupný nepretržite, a to je
zabezpečené prostredníctvom e-mailovej adresy alebo pošty.
(3) V prípade doručenia oznámenia písomne do podateľne obce je zamestnanec
podateľne povinný bezodkladne odovzdať oznámenie zodpovednej osobe.
(4) Oznámenie musí obsahovať meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
oznamovateľa. Ak tieto náležitosti neobsahuje, oznámenie sa považuje za anonymné.
(5) Ak zodpovedná osoba zistí, že predmetom oznámenia je opis skutočností, ktorých
preverenie patrí do pôsobnosti iného orgánu verejnej moci, bezodkladne oznámenie
postúpi príslušnému orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje oznamovateľa.
(6)Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení sú zverejnené a pre
všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom, a to
nepretržite na internetovej stránke Obce Veľké Lovce: www.velkelovce.sk.
(7) Informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení sú sprístupnené tým, že
na internetovej stránke obce je zverejnená táto smernica.

Článok 5 Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri
preverovaní oznámení
(1) Preverovanie oznámení uskutočňuje zodpovedná osoba.
(2) Oznámenie sa posudzuje podľa obsahu, a to bez ohľadu na jeho označenie. Ak z
obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba jeho časť, zvyšná časť sa vybaví
podľa osobitných predpisov alebo vnútroorganizačných predpisov.
(3) Zodpovedná osoba je povinná preveriť každé doručené oznámenie do 90
kalendárnych dní od jeho doručenia.
(4) Lehotu uvedenú v odseku 3 je možné predĺžiť o ďalších 30 dní. Zodpovedná osoba
bezodkladne oznámi predĺženie lehoty oznamovateľovi s uvedením dôvodov
predĺženia.
(5) Zodpovedná osoba je oprávnená vyzvať oznamovateľa na doplnenie alebo
spresnenie oznámenia a na tento účel určiť primeranú lehotu. Zodpovedná osoba je
zároveň oprávnená vyzvať oznamovateľa k poskytnutiu súčinnosti a spolupráce v
záujme dôsledného a objektívneho prešetrenia oznámenia.
(6) Ak oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi, organizačnému útvaru
alebo orgánu úradu (ďalej len „dotknutá osoba“), zodpovedná osoba oboznámi
dotknutú osobu s obsahom oznámenia a poskytne jej primeranú lehotu na vyjadrenie.
Dotknutá osoba je oprávnená predkladať na podporu svojich tvrdení doklady,
písomnosti a iné informácie. Pri oboznámení dotknutej osoby podľa tohto ustanovenia
dodržiava zodpovedná osoba povinnosť podľa čl. 6 tejto smernice.
(7) Zodpovedá osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať
oznamovateľa, dotknutú osobu, či štatutárny orgán na spoluprácu pri preverovaní
oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.

Článok 6 Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa
(1) Zodpovedná osoba a každý komu je totožnosť oznamovateľa známa je povinný o
nej zachovávať mlčanlivosť.
(2) Povinnosť uvedená v odseku 1 sa vzťahuje aj na oboznamovanie dotknutej osoby
s obsahom oznámenia.
(3) Pri preverovaní oznámenia sa používa jeho odpis alebo, ak je to možné jeho kópia,
bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali oznamovateľa.
(4) Ak predmet oznámenia neumožňuje jeho prešetrenie bez uvedenia niektorého z
údajov o osobe oznamovateľa, zodpovedná osoba o tom oznamovateľa bezodkladne
upovedomí.
(5) Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie
dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

Článok 7 Evidencia oznámení
(1) Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu doručených oznámení v
nasledovnom rozsahu:
a) dátum doručenia oznámenia,
b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa,
c) predmet oznámenia,
d) výsledok preverenia oznámenia,
e) dátum skončenia preverenia oznámenia
(2) Zodpovedná osoba je povinná každé novoprijaté oznámenie bezodkladne
zaevidovať v evidencii pod číslom oznámenia, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho
doručenia a roku doručenia.
(3) Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení po dobu troch rokov odo
dňa doručenia oznámenia.

Článok 8 Oboznámenie oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia
(1) Zodpovedná osoba vypracuje na základe preverenia oznámenia zápisnicu z
preverenia oznámenia.
(2) Súčasťou zápisnice z preverenia oznámenia sú nasledovné náležitosti:
a) zhrnutie relevantných skutočností uvádzaných v oznámení,
b) výsledok preverenia oznámenia z hľadiska

1. preverenia pravdivosti uvádzaných skutočností a
2. ich súladu s príslušnými ustanoveniami osobitných predpisov,
c) návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ak je tieto nedostatky možné
odstrániť prijatím účinných opatrení v rámci mesta.
(3) Zodpovedná osoba je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia
oznámenia do desiatich dní od preverenia oznámenia. Výsledok preverenia
oznámenia sa oznamovateľovi oznamuje prostredníctvom listu zodpovednej osoby, v
ktorom sa uvedú skutočnosti podľa odseku 2 písm. a) až c).
(4) Ak sa na základe preverenia oznámenia zistí, že skutočnosti uvedené v oznámení
majú znaky protiprávneho konania, ktorého prešetrovanie patrí do pôsobnosti iných
orgánov verejnej správy, zodpovedná osoba bezodkladne odstúpi oznámenie
príslušnému orgánu.
(5) Ak oznamovateľ nesúhlasí s výsledkom preverenia oznámenia a uvedie svoje
výhrady alebo námietky, na prešetrenie jeho námietok alebo výhrad sa primerane
vzťahuje článok 5 až 6 a článok 8 ods. 1 až 4 tejto smernice.
(6) Ak oznamovateľ nesúhlasí s výsledkom preverenia oznámenia, a neuvedie
konkrétne nedostatky vo výsledku preverenia oznámenia, jeho oznámenie sa založí
do spisu k pôvodnému oznámeniu a zodpovedná osoba o tejto skutočnosti
bezodkladne informuje oznamovateľa.
(7) Zodpovedná osoba preverovanie oznámenia odloží, ak:
a) ide o opakované oznámenie – oznámenie toho istého oznamovateľa podané
opakovane v tej istej veci, ak v ňom oznamovateľ neuvádza nové skutočnosti,
b) oznamovateľ neposkytol zodpovednej osobe súčinnosť alebo ak súčinnosť
neposkytol v lehote podľa čl. 5 ods. 5 tejto smernice a bez poskytnutia súčinnosti nie
je možné oznámenie preveriť,
c) oznamovateľ zomrel a bez poskytnutia jeho súčinnosti nie je možné oznámenie
preveriť,
d) došlo k skončeniu pracovnoprávneho vzťahu s oznamovateľom a bez poskytnutia
jeho súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,
e) oznamovateľ vezme oznámenie späť a z iných okolností nič nenasvedčuje tomu, že
by späť vzaté oznámenie mohlo nasvedčovať protispoločenskú alebo závažnú
protispoločenskú činnosť.
(8) O odložení oznámenia a dôvodoch jeho odloženia podľa písm. a), b), d) a e) ods.
7 tohto článku zodpovedná osoba písomne upovedomí oznamovateľa.

Článok 9 Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení
(1) Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení sa riadi osobitným
predpisom a pokynmi osoby zodpovednej za dohľad nad spracúvaním osobných
údajov v podmienkach obce/mesta.
(2) Zodpovedná osoba pri preverovaní oznámenia spracúva osobné údaje v rozsahu
meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa a ďalšie osobné údaje podľa povahy predmetu
oznámenia.

Článok 10 Záverečné ustanovenia
(1) Táto smernica starostu obce Veľké Lovce nadobúda účinnosť dňom 01.04.2022.

Vo Veľkých Lovciach, dňa 31.3.2022.

..................................................................
Ing. Libor Kráľ, starosta obce Veľké Lovce

