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Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica sa vydáva v zmysle § 10 ods. 8 zákona Č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Smernica upravuje
a) postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení týkajúcich sa kriminality

alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len "oznámenie"),
b) podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
c) postup pri oboznamovaní osoby, ktorá podala oznámenie, s výsledkom jeho

prevererua,
d) podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení a o zachovaní

mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie.
3. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Mesta Zvolen, viceprimátora

a primátorku mesta a zamestnancov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Zvolen.

Článok 2
Zodpovedná osoba

1. Pre Mesto Zvolen plní úlohy zodpovednej osoby hlavný kontrolór mesta Zvolen.
V súlade s § 10 ods. 1 a 2 zákona Č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle
uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Zvolene Č. 147/2019 zo dňa 23.09.2019 je
zodpovednou osobou vo všetkých rozpočtových organizáciách mesta Zvolen, hlavný
kontrolór Mesta Zvolen.

2. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení sú zverejnené na internej
úradnej tabuli vo vestibule Mestského úradu vo Zvolene a na webovom sídle mesta
Zvolen. Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen zverejňuje
označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení na svojej internej tabuli
a na svojom webovom sídle, v prípade, že ho má zriadené.

Článok 3
Spôsob podávania oznámení

l. Oznámenie možno podať osobne, písomne alebo elektronickou poštou.
2. Oznámenie možno podať osobne v kancelárii hlavného kontrolóra na Mestskom úrade

vo Zvolene, Námestie slobody 22, 960 Ol Zvolen.
3. Písomné oznámenie sa podáva na adresu:

Hlavný kontrolór mesta Zvolen
Mestský úrad Zvolen
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

4. Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať - do
rúk hlavného kontrolóra". Písomnosť s označením "Neotvárať - do rúk hlavného
kontrolóra" zamestnanec podateľne nesmie otvoriť, označí ju len podacou pečiatkou
s vyznačením dátumu prijatia a bezodkladne ju doručí hlavnému kontrolórovi.

5. Oznámenie elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu hlavného kontrolóra:
kontrolor@zvolen.sk; e-rnailová adresa je prístupná 24 hodín denne.

mailto:kontrolor@zvolen.sk;


6. Oznámenia prijaté inou osobou ako hlavným kontrolórom Je táto osoba povinná
bezodkladne postúpiť na vybavenie hlavnému kontrolórovi.

Článok 4
Povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby

1. Hlavný kontrolór je povinný prijať a preveriť každé oznámenie podané podl'a zákona.
2. Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohl'adu na jeho označenie.
3. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona, ale na jeho

vybavenie je príslušný iný orgán, hlavný kontrolór oznámenie postúpi tomuto orgánu.
O postúpení oznámenia hlavný kontrolór písomne informuje oznamovatel'a oznámenia.

4. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť oznámenia, podl'a zákona
a smernice sa prešetrí len príslušná časť oznámenia. Ostatné časti oznámenia, hlavný
kontrolór postúpi orgánu príslušnému na vybavenie, ktorý je povinný vybaviť ich podl'a
príslušnej právnej úpravy (napr. sťažnosť podl'a zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
sťažnosť podľa § 13 ods. 5 zákona Č. 31112001 Z. z. Zákonníka práce). O postúpení
oznámenia hlavný kontrolór písomne informuje oznamovatel'a oznámenia.

5. Oznámenie, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podl'a osobitných predpisov I

postúpi hlavný kontrolór na vybavenie príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní,
prípadne príslušnému správnemu orgánu, ak sa jedná o správny delikt. O postúpení
oznámenia hlavný kontrolór písomne informuje oznamovatel'a oznámenia.

6. Hlavný kontrolór je povinný preveriť oznámenie najneskôr do 90 dní od jeho prijatia.
7. Hlavný kontrolór môže lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predlžiť, a to najviac

o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti ako aj o dôvodoch predÍženia lehoty informuje
oznamovatel'a oznámenia.

8. V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v oznámení hlavný
kontrolór bez zbytočného odkladu vyzve oznamovatel'a oznámenia na jeho doplnenie
alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu. V čase od odoslania
žiadosti na doplnenie alebo upresnenie údajov uvedených v oznámení do ich poskytnutia,
lehota na vybavenie podnetu neplynie.

9. Na žiadosť hlavného kontrolóra oznamovateľ oznámenia poskytne nevyhnutnú súčinnosť
pri vybavovaní oznámenia. V čase od odoslania žiadosti na poskytnutie súčinnosti do jej
poskytnutia, lehota na vybavenie podnetu neplynie.

10. Hlavný kontrolór je oprávnený v potrebnom rozsahu písomne žiadať oznamovatel'a
oznámenia, ako aj zamestnancov a štatutárny orgán, o poskytnutie súčinnosti pri
preverení oznámenia.

11. Na žiadosť hlavného kontrolóra sú zamestnanci a štatutárny orgán povinní poskytnúť
doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na preverenie
oznámenia, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia.

12. Z preverovania oznámenia je hlavný kontrolór vylúčený, ak vzhľadom na skutočnosti
uvádzané v oznámení, možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti vzhl'adom na jeho
vzťah k preverovanej veci, k oznamovateľovi oznámenia alebo k iným dotknutým
stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka. V tomto prípade
oznámenie hlavný kontrolór odstúpi orgánu príslušnému na vybavenie podl'a osobitných
predpisov. O tejto skutočnosti hlavný kontrolór písomne informuje oznamovatel'a
oznámenia.

I Napr. § 340 zákona Č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov



Článok 5
Preverovanie oznámení

l. Hlavný kontrolór je povinný preveriť a vybaviť oznámenie tak, aby zistil skutočný stav
veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným
záujmom.

2. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu,
hlavný kontrolór oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárny orgán
s informáciami uvedenými v oznámení a umožní im vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť
doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.

3. V prípade, že z obsahu oznámenia, alebo z informácií, ktoré sú obsahom oznámenia,
možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa oznámenia, hlavný kontrolór s takýmito
informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárny orgán neoboznámi, ale vyzve ho len
na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie
oznámenia.

4. O výsledku preverenia oznámenia spíše hlavný kontrolór správu o výsledku preverenia
oznámenia, v ktorej zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ oznámenia, a zároveň
uvedie zistené skutočnosti, t. j. skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi
predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.

5. Hlavný kontrolór je povinný písomne oboznámiť oznamovateľa oznámenia s výsledkom
jeho preverenia a s opatreniami, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, najneskôr
do desiatich dní od preverenia oznámenia.

6. Oznámenie je vybavené oboznárnením oznamovateľa oznámenia so správou o výsledku
preverenia oznámenia.

7. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného
poriadku alebo osobitných predpisov.

8. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného
poriadku alebo osobitných predpisov, 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 oznamovatel'a.

9. Ak bolo opätovne podané oznámenie v tej istej veci a toto neobsahuje nové skutočnosti,
hlavný kontrolór písomne oznámi oznamovateľovi oznámenia, stanovisko a spôsob
vybavenia pôvodného oznámenia.

10. Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že mohlo dôjsť k spáchaniu
trestného činu alebo k iným skutočnostiam, hlavný kontrolór oznámi podozrenie z
trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom
príslušným podľa osobitných predpisov.

Článok 6
Evidovanie oznámení

l. Hlavný kontrolór je povinný najmenej počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia
viesť evidenciu oznámení, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
a) dátum doručenia oznámenia,
b) meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa oznámenia,
c) predmet oznámenia,
d) výsledok preverenia oznámenia,
e) dátum skončenia preverenia oznámenia,
f) dátum a spôsob oboznámenia oznamovateľa oznámenia s výsledkom preverenia.



2. Evidencia oznámení nepodlieha režimu .Registratúrneho poriadku".
3. Každé oznámenie je hlavný kontrolór povinný bezodkladne zaevidovať v evidencii

oznámení pod číslom oznámenia, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia
a roku doručenia.

4. Hlavný kontrolór je povinný údaje uvedené v odseku l uchovávať v evidencii oznámení
najmenej počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia.

Článok 7
Spracovanie osobných údajov uvedených v podnete

l. Na účely vedenia evidencie oznámení je hlavný kontrolór oprávnený spracúvať osobné
údaje uvedené v oznámení v rozsahu:
a) titul, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa oznámenia,
b) údaje o osobe/osobách, voči ktorým oznámenie smeruje,
c) údaje osôb, ktoré poskytli súčinnosť pri preverovaní oznámenia.

2. Pri evidovaní, preverovaní a oboznamovaní s obsahom oznámenia je hlavný kontrolór
povinný dbať na ochranu osobných údajov podl'a platnej legislatívy.

3. Ochranu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú pri evidencii, preverovaní a vybavovaní,
oznámení, upravujú interné predpisy mesta Zvolen a mestom zriadených rozpočtových
organizácií, týkajúce sa agendy ochrany osobných údajov.

Článok 8
Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa

l. Hlavný kontrolór má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa
oznámenia.

2. Pri preverovaní oznámenia z dôvodu zachovania anonymity oznamovateľa oznámenia
používa odpis oznámenia, alebo, ak je to možné, jeho kópiu, bez uvedenia údajov, ktoré
by identifikovali oznamovateľa oznámenia.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

l. Vedúci zamestnanci sú povinní oboznámiť sa s obsahom tejto Smernice, a zároveň sú
povinní s obsahom tejto smernice oboznámiť aj svojich podriadených zamestnancov.
Oboznámenie sa s obsahom tejto Smernice potvrdia svojím podpisom v zázname
o oboznámení zamestnancov.

2. Neplnenie povinností stanovených touto Smernicou zamestnancami sa považuje za
neplnenie pracovných povinností a porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávate\' je voči
týmto osobám povinný uplatniť postup podľa osobitného predpisu. 2

3. Táto Smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu primátorkou mesta Zvolen
a účinnosť dňom 30.09.2019.

4. Nadobudnutím účinnosti tejto smernice sa ruší účinnosť Smernice o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta
Zvolen Č. SM-002/2015 zo dňa 27.05.2015

5. Smernica bude po nadobudnutí jej platnosti sprístupnená zamestnancom Mesta Zvolen na
intranetovom portáli Mesta Zvolen.

2 napr. zákon Č. 31 1/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov



6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Smernice je Príloha č.
zastupiteľstva vo Zvolene č.147/2019 zo dňa 23.09.2019.

Uznesenie Mestského

7. Rozdel'ovník: Mestský úrad vo Zvolene:

Číslo Meno- funkcia Útvar Prevzal Podpis
výtlačku dňa

originál Ing. Andrea Kružecová organizačný

2. Ing. Lenka Balkovičová, primátorka
.,

Ing. Vladimír Lupták zástupca primátorkyJ.

4. Ing. Peter Konečný hlavný kontrolór

5. JUDr. Michal Gaboň asistent primátorky

6. Ing. Jozef Mikuš, prednosta prednostu

7. Mgr. Silvia Husáriková, vedúca organizačný

8. Ing. Peter Šuchaň, vedúci informatiky

9. JUDr. Andrea Čečetková, vedúca právny

lO.
Mgr. Juliana Kochlicová lštóková,

rozvoja mestavedúca

II. Ing. Martina Černajová, vedúca
stavebná správa

12. Ing. Alena Gáborová, vedúca ekonomický

13. Ing. arch. Peter Kašša, vedúci územného plánovania

14.
PhDr. Zuzana Almáší Koreňová,

školstvavedúca

15. Ing. Anna Mazánová, vedúca správy majetku

16. PhDr. Mária Koreľíová, vedúca odboru SVZ a R

17. Ing. Anna Bešinová, vedúca Výstavby, ŽP a dopravy

18. Ing. Ivan Konôpka krízového manažmentu

19. Mgr. Juraj Chabada náčelník MsP

20. Ing. Zlata Vrtielková Referent pers. práce a miezd



8. Rozdel'ovník: rozpočtové organizácie Mesta Zvolen

Číslo Názov rozpočtovej organizácie Štatutárny orgán Prevzal Podpis
výtlačku dňa

21 ZŠ, P. Jilemnického 1813/1 Mgr. A. Cúttová

22 ZŠ, P. J ilem n ického 1035/2
Mgr. Ľ. Bieliková

23 ZŠ, Hrnčiarska 2119/1 Mgr. E.· Balážová

24 ZŠ, M. Rázusa 1672/3 Mgr. O. Kanka

25 ZŠ, J. Alexyho 1941/1
Mgr. 1. Paľková,
poverená vedením

26 ZŠ, Nám. mládeže 587/17 Mgr. Ľ. Tomčíková

27 ZUŠ Nádvorná 3366/1 O Mgr. Iveta Vitovská

28 CVČ Bela IV. 1567/6 Mgr. M. Koreňová

29 MŠ, Tehelná 2549/5 Mgr. J. Lackovičová

30 MŠ, marš. Malinovského 1985/41 Mgr. M. Krabáčová

31 MŠ, Bystrický rad 2485/41 Bc. Ľ. Homolová

32 MŠ, J. Bánika 1733/41 Mgr. A. Pál ková

33 MŠ, Ulica l. Mája 161/1 Mgr. Z. Žiaková

34 MŠ, Hrnčiarska 2063/2 Mgr. D. Korytárová

35 MŠ, Ľ. Fullu 1689/43 Mgr. T. Axmannová

36 MŠ, Centrum 2496/29 Bc. l. Fabová

37 MŠ, lmatra 2548/8 Mgr. Z. Repková

38 MŠ, E.P. Voljanskeho 491/3 Mgr. Z. Jankovská

39 Zvolenské kultúrne centrum
Mgr. J ul iana
Kochlicová lštóková
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MESTSKÉ ZASTUPITEllSTYO YO ZVOl.ENK

UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

vo Zvolene
dňa 23.9.2019

13. Informácia o plnení povinností Mesta Zvolen vyplývajúcich
zo zákona Č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovatel'ov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uznesenie Č. 147/2019

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene

a) ber i ena ved o mie

informáciu o plnení povinností Mesta Zvolen vyplývajúcich zo zákona Č. 54/2019 Z.Z. a o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) u r č uje

v súlade s § 10 ods. 2 zákona Č. 54/2019 Z.z. a o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že zodpovednou osobou v rozpočtových
organizáciách Mesta Zvolen, ktoré zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov bude hlavný
kontrolór mesta Zvolen.

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta Zvolen

Zvolen 24. 9. 2019
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