
 

    Mesto Stará Turá 

 

V súlade s §  10  ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva  

 

 

Zásady podávania, preverovania, evidovania oznámení týkajúcich sa 

kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 
 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Zásady upravujú postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení, pri oboznamovaní 

s výsledkom ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spra- 

cúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania oznámení doruče-

ných zamestnávateľovi. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnáva- 

teľa, ktorým je mesto Stará Turá a jeho štatutárneho zástupcu a pre príspevkovú organizáciu 

Dom kultúry Javorina Stará Turá a  rozpočtové organizácie Materská škola Stará Turá, 

Základná umelecká škola Stará Turá a Centrum voľného času Stará Turá. 

 

Článok 2 

Určenie zodpovednej osoby 

1. V meste Stará Turá úlohy zodpovednej osoby podľa osobitného predpisu1 plní  hlavný 

    kontrolór mesta Stará Turá. 

 

2. Hlavný kontrolór mesta plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k príspevkovej 

    organizácii Dom kultúry Javorina Stará Turá a  vo vzťahu k rozpočtovým organizá- 

    ciám Materská škola Stará Turá, Základná umelecká škola Stará Turá a Centrum voľ- 

    ného času Stará Turá v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, nakoľko zamestnávajú 

    50 a menej zamestnancov.2   

   

Článok 3 

Spôsob podávania oznámení 

1. Oznámenie  možno podať písomne, osobne do záznamu alebo elektronickou poštou.      

 

2. Písomné oznámenie sa podáva na adresu hlavný kontrolór mesta Stará Turá, mestský  

       úrad  Stará Turá, SNP ½.  

       Oznámenie sa  podáva v uzatvorenej obálke s označením “Neotvárať, do rúk hlav- 

       ného kontrolóra.“  

                                                           
1 Zákon č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých 

  zákonov 
2 § 10 ods. 1 a 2  zákon č.54/2019 Z.z. 



 

 

   3. Podanie oznámenia osobne do záznamu možno uskutočniť v kancelárii hlavného 

       kontrolóra na mestskom úrade v Starej Turej.           

4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na emailovú adresu  

       hlavného kontrolóra  kontrolor@staratura.sk.  

 

   5. Oznámenie prijaté inou osobou ako hlavným kontrolórom je táto osoba povinná bez- 

       odkladne postúpiť na vybavenie hlavnému kontrolórovi. 

 

Článok 4 

Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby 

   1. Hlavný kontrolór je povinný prijať a preveriť každé oznámenie podané podľa zákona. 

2. Pri preverovaní oznámenia  sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie. 

3. Ak z obsahu oznámenia  vyplýva, že oznámením podľa zákona je iba  časť oznáme- 

    nia, hlavný kontrolór preverí len príslušnú časť. Zvyšné časti oznámenia hlavný kon- 

    trolór  postúpi orgánu príslušnému na vybavenie. O postúpení oznámenia hlavný kon- 

    trolór písomne  informuje oznamovateľa.  

4. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona , ale  na vyba- 

    venie podania je príslušný iný orgán, hlavný kontrolór  podanie bezodkladne vráti po-  

    dávateľovi.  

5. Hlavný kontrolór je povinný preveriť oznámenie najneskôr do 90 kalendárnych dní  

    od jeho prijatia.3  

6. V odôvodnených prípadoch môže hlavný kontrolór lehotu uvedenú v odseku 5 predĺ- 

     dĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺže- 

     nia lehoty je povinný bezodkladne informovať podávateľa oznámenia.3  

7. Pokiaľ oznámenie  smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zá- 

     stupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca“), 

     hlavný kontrolór bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo  

     štatutárneho zástupcu s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, pred- 

     ložiť doklady, písomnosti či iné skutočnosti potrebné na spoľahlivé preverenie veci. 

     Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je hlavný kontrolór povinný dbať na za- 

     chovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.  

 8. Hlavný kontrolór je oprávnený v potrebnom rozsahu písomne žiadať oznamovateľa,  

     ako aj  zamestnancov či štatutárny orgán o poskytnutie súčinnosti pri preverovaní 

     oznámenia. 

 

 9. Každý zamestnanec  je povinný zachovávať mlčanlivosť .o skutočnostiach, ktoré sa  

     dozvedel v súvislosti s preverovaním oznámenia. 

                                                           
3 § 10 ods. 5  zákona č.54/2019 Z.z. 

mailto:kontrolor@staratura.sk


 

10. Z preverovania oznámenia je vylúčený hlavný kontrolór v nasledujúcich prípadoch: 

      a)  pokiaľ oznámenie smeruje priamo voči nemu 

   b)  pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu 

            možno mať pochybnosti o nezaujatosti hlavného kontrolóra vzhľadom na jeho 

            vzťah  k preverovanej veci, k podávateľovi oznámenia alebo k iným dotknutým 

            stranám.  

   Vtedy zamestnávateľ rozhodne, kto bude plniť úlohy zodpovednej osoby. 

 11.Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, 

      ktoré by podávateľovi  spôsobili akúkoľvek ujmu.  

 

                

                                                            Článok 5 

                                         Výsledok preverenia oznámenia 

   1. O výsledku preverenia oznámenia vyhotoví hlavný kontrolór písomný záznam, v kto- 

      rom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ oznámenia, a zároveň uvedie zistené 

      skutočnosti, t.j. uvedie skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpis- 

      mi a verejným alebo iným spoločným záujmom. 

 

   2. Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu je hlavný kontrolór 

       povinný zaslať oznamovateľovi najneskôr do 10 dní od jeho preverenia. Zaslaním 

       písomného záznamu o výsledku preverenia oznámenia je oznámenie vybavené.4 

        

   3. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa osobitného 

       predpisu5, hlavný kontrolór si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje    

       osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj    

       oznamovateľa. 

 

   4. Ak bolo opätovne podané oznámenie v tej istej veci a toto neobsahuje nové skutoč- 

       nosti, hlavný kontrolór písomne oboznámi oznamovateľa so stanoviskom a spôsobom 

       vybavenia pôvodného oznámenia. 

 

Článok 6 

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení 

   1. Na účely evidencie oznámení je hlavný kontrolór oprávnený spracúvať osobné údaje 

       uvedené v oznámení v rozsahu:  

 

       a﴿ meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa 

       b﴿ údaje o osobe/osobách voči ktorým oznámenie smeruje 

       c﴿ údaje osôb, ktoré poskytli súčinnosť pi preverovaní oznámenia 

 

 

                                                           
4 § 10 ods. 7  zákona  č.54/2019 Z.z. 
5 Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 



 

 

  

2. Pri evidovaní, preverovaní a oboznamovaní s obsahom oznámenia je hlavný kontrolór 

povinný dbať na ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.6. 

 

 

Článok 7 

Evidovanie oznámení 

 

1. Hlavný kontrolór je povinný viesť evidenciu oznámení v osobitnej dokumentačnej  

    zložke v rozsahu 

 

    a﴿  dátum doručenia oznámenia 

    b﴿  meno, priezvisko a pobyt  

    c﴿  predmet oznámenia, 

    d﴿ výsledok preverenia oznámenia, 

    e﴿  dátum skončenia preverenia oznámenia.7 

2. Každé novoprijaté oznámenie je hlavný kontrolór povinný bezodkladne zaevidovať  

    v evidencii oznámení pod číslom, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia 

    a roku doručenia. Evidencia oznámení nepodlieha režimu Registratúrneho poriadku. 

3. Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii najmenej  

    tri roky odo dňa doručenia oznámenia.  

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 1. Zásady  nadobúdajú  účinnosť dňom 30. september  2019. 

 

 2. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad sa ruší interná smernica mesta Stará  

    Turá č. 6/2015 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných  

    v zmysle zákona č.307/2014 Z.z.  O niektorých opatreniach súvisiacich s oznamo- 

    vaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

V Starej Turej, dňa 26.08.2019  

 

 

                                                                           

                                                                                                 PharmDr. Leopold Barszcz  

         Primátor mesta                 

                                                                                                        

                                                           
6 Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor- 

  ších predpisov 
7 § 11 ods. 1  zákona č.54/2019 Z.z. 



 

 
 

 

 

 

                                                                                                      Príloha č. 1 k Zásadám:  Vzor   

 

 

Mesto....................................... 

EVIDENCIA OZNÁMENÍ V ZMYSLE ZÁKONA č. 54/2019 Z. z. 

 

 

Dátum 

doručenia 

oznámenia 

Meno, priezvisko 

a adresa pobytu 

oznamovateľa 

 

Predmet oznámenia Výsledok 

preverenia 

oznámenia 

Dátum 

skončenia 

preverenia 

oznámenia 

     

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    



 

 

 

 

                                                                                      Príloha č.2 k Zásadám 

 

 

 
Na účely týchto Zásad sa rozumie: 

 

1. Oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s vý- 

    konom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s čin- 

    nosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti 

 

2. Kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu  

    závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa. 

 

3. Oznámenie, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá  

    oznámenie podáva sa na účely týchto Zásad považuje za anonymné. Anonymné ozná- 

    menie sa nevybavuje. 

 

4. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobila oznámenie voči zamest- 

    návateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pra- 

    covnom vzťahu  k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľo- 

    vi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k za- 

    mestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa. 

 

4. Závažnou protispoločenskou činnosťou  

      a/ trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev8  

 b/ trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe9  

c/  trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie  úlohy verejným 

     činiteľom 10  

 d/ trestný čin korupcie11 (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná  

     korupcia), 

 e/ trestný čin, za ktorý osobitný predpis12  ustanovuje trest odňatia slobody s hornou 

     hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo 

 f/ správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej  

     30 000 eur. 

 g/ správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom 

 

  5. Konaním v dobrej viere sa rozumie konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okol- 

                                                           
8 § 261 až § 263 zákona č. 300/2005 Z.z.  Trestný  zákon v znení neskorších predpisov 
9 § 266 až 268 zákona č. 300/2005 Z.z. 
10 § 326 až 327a zákona č. 300/2005 Z.z. 
11 § 328 až 336 zákona č. 300/2005 Z.z. 
12 Zákon č. 300/2005 Z.z. 
 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=19647913&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=0&FragmentId1=4779139&FragmentId2=4779155


 

      nosti, ktoré sú jej známe , a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene do- 

      mnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje 

      za konanie v dobrej viere dovtedy, kým sa nepreukáže opak. 
 


