MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES
Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
-------------------------------------------------------------------------------Smernica č. 1/2015
na podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov o oznamovaní
protispoločenskej činnosti podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti (ďalej len zákon) uložil zamestnávateľom povinnosť vydať vnútorný predpis, v ktorom určí
podrobnosti podľa § 11 ods. 8 zákona.
2. Povinnosť Mesta Spišská Stará Ves ako zamestnávateľa (ďalej len mesto) je vytvoriť vnútorný
systém vybavovania podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedeli v
rámci svojho zamestnania.
§2
Spôsob podávania, preverovania a evidovania podnetov
1. Podnetom je:
a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia, pričom za oznámenie sa považuje uvedenie
skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k
objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
b) neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej
protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie.
2. Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:
a) niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa §
261 až § 263 Trestného zákona,
b) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona
c) niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenia úlohy
verejným činiteľom,
d) niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie,
nepriama korupcia, volebná korupcia),
e) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej
sadzby prevyšujúcou tri roky,
f) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.
3. Z ustanovia § 11 ods. 1 zákona v spojení s ustanovením § 11 ods. 3 zákona vyplýva, že hlavný
kontrolór mesta plní úlohy zodpovednej osoby, t.j. je povinný prijímať podnety na protispoločenskú
činnosť:

a) vo vzťahu k zamestnancom, ktorých zamestnávateľom je mesto,
b) vo vzťahu k zamestnancom v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, t.j. v
podmienkach Mesta Spišská Stará Ves k Spojenej škole Spišská Stará Ves.
4. Vzhľadom na novú povinnosť hlavného kontrolóra mesta v zmysle uvedeného zákona prijímanie podnetov na protispoločenskú činnosť na úrovni mesta a organizácii v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti, zamestnanci majú možnosť ohlasovať podnety na protispoločenskú
činnosť:
a) mailom na mailovú adresu: kontrola@spisskastaraves.sk
b) poštou alebo osobne do podateľne Mestského úradu, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať, podnet pre hlavného kontrolóra", pričom touto
formou je možné podať aj anonymný podnet.
5. Hlavný kontrolór je povinný prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia. Túto
lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie
oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia. Hlavný kontrolór je povinný
oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia do desiatich dní od preverenia
podnetu. Za účelom preverenia podnetu je hlavný kontrolór oprávnený sa oboznámiť so všetkými
skutočnosťami, informáciami a údajmi, ktoré sú dostupné u zamestnávateľa. Za účelom preverenia
takéhoto podnetu sú všetci zamestnanci povinní poskytnúť potrebnú súčinnosť.
6. Hlavný kontrolór vedie po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu písomnú evidenciu
podnetov v rozsahu:
a) dátum doručenia podnetu,
b) meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie
sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
c) predmet podnetu,
d) výsledok preverenia podnetu,
e) dátum skončenia preverenia podnetu.
7. Hlavný kontrolór je povinný zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.
Takúto povinnosť majú aj iní zamestnanci zamestnávateľa, ktorí prišli do kontaktu s takýmto
podaním (napr. v podateľni mestského úradu).
8. Hlavný kontrolór je oprávnený spracovávať osobné údaje uvedené v podnete, pričom je povinný
dodržiavať povinnosti určené osobitným zákonom o ochrane osobných údajov.
§3
Záverečné ustanovenia
1. Všetci zamestnanci mesta a organizácii, ktorých zriaďovateľom je mesto, sú povinní sa
oboznámiť s týmito zásadami.
2. Toto nariadenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania, t.j. 18. 6. 2015.
V Spišskej Starej Vsi, 18. 6. 2015

Ing. Jozef Harabin
primátor mesta

