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Starosta obce Hnilčík 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 o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti“) vydáva  

  

 

Smernicu  

o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

  

  

PRVÁ ČASŤ  
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Článok I  
Účel a pôsobnosť 

  

Účelom tejto vnútornej smernice je podrobnejšia úprava postupu pri oznamovaní protispoločenskej 

činnosti u zamestnávateľa, ktorým je obec Hnilčík bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorých 

zamestnáva.   

  

Článok II 
Zodpovedná osoba 

  

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa citovaného zákona pre 

zamestnávateľov uvedených v Článku I je hlavný kontrolór obce Hnilčík (ďalej len „hlavný kontrolór“).   

 

DRUHÁ ČASŤ  
PREDMET INTERNÉHO PREDPISU 

  

Článok III 
Podávanie oznámení 

  

(1) Oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v súvislosti  s výkonom svojho 

zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou  vo verejnom záujme a ktoré 

môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu 



alebo k usvedčeniu jej páchateľa, adresujú zamestnanci zamestnávateľa uvedeného v Článku I 

hlavnému kontrolórovi.   

(2) Oznámenie je možné podať na adresu Obecný úrad Hnilčík, Hnilčík 38, 053 02 Hnilčík 

nasledujúcimi spôsobmi: 

 a) osobne, v uzavretej obálke s označením „Hlavný kontrolór“ počas úradných hodín   

 b) poštou, na adresu obce Hnilčík v uzavretej obálke s označením „Hlavný kontrolór“.   

  

Článok IV 
Preverovanie oznámení 

  

(1) Pri preverovaní oznámení postupuje hlavný kontrolór nezávisle, nestranne  a objektívne tak, aby 

bol zistený skutočný stav.   

(2) Pri preverovaní oznámení je hlavný kontrolór oprávnený požadovať od vedúcich zamestnancov a 

zamestnancov obce, voči ktorým plní funkciu zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti dokumenty, vyjadrenia a informácie týkajúce sa 

preverovaného oznámenia.   

(3) Hlavný kontrolór pri preverovaní oznámení dbá na dodržiavanie lehôt 1 a riadi sa postupmi 

určenými v zákone o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.  O výsledku preverenia 

oznámenia a o opatreniach, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia oboznámi osobu, ktorá 

oznámenie podala2.   

  

Článok V 
Zachovanie mlčanlivosti o obsahu a o totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie 

  

(1) Pracovníci obce sú povinní obálky s označením „Hlavný kontrolór“, ktoré boli doručené poštou 

alebo osobne, odovzdať neotvorené hlavnému kontrolórovi (ďalej len „HK“).   

(3) Zamestnanec obce, ktorý príde do styku s korešpondenciou týkajúcou sa oznámení 

protispoločenskej činnosti,  je povinný pri spracovaní osobných údajov osoby, ktorá oznámenie 

podala postupovať podľa osobitného zákona3. Zároveň sú povinní zachovávať mlčanlivosť o 

totožnosti osoby, ktorá oznámenie podala, ako aj o skutočnostiach, ktoré sú predmetom oznámenia.  

  

Článok VI 
Evidencia oznámení 

  

Evidencia oznámení protispoločenskej činnosti je vedená u HK v súlade  so zákonom o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti.  



TRETIA ČASŤ  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  

Článok VII 
Zrušovacie ustanovenie 

  

Zrušuje sa Smernica č. 2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním proti spoločenskej 

činnosti zo dňa 05.08.2015.  

  

Článok VIII  
Účinnosť 

  

Táto vnútorná smernica nadobúda účinnosť 1.októbra 2019.   

  

 V Hnilčíku, 27.09.2019 

  

 

        __________________________ 
                         Ľubomír Kačír 
                     starosta obce Hnilčík 
 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 



1 § 10 ods. 5 zákona č. 54/2019 Z. z. 
2 

§ 10 ods. 7 zákona č. 54/2019 Z. z. 
3 

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
4  

§ 11 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. 

 


