Postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti zamestnávateľa
Mestská časť Košice – Nad jazerom

V zmysle zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mestská časť Košice –Nad jazerom prijala
Smernicu o pravidlách uplatňovania zákona NR SR č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Miestneho
úradu Mestskej časti Košice –Nad jazerom za účelom zabezpečenia práv všetkých fyzických
osôb v pracovnoprávnom vzťahu s týmto zamestnávateľom. Podrobnosti o vybavovaní
oznámení sú upravené v tomto vnútornom predpise.
OZNÁMENIE – je podľa § 2 ods. 1 písm. b) 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.
KVALIFIKOVANÉ OZNÁMENIE – je podľa § 2 ods. 1 písm. c) oznámenie, ktoré môže
prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo
k usvedčeniu jej páchateľa.
ZÁVAŽNÁ PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ - je podľa § 2 ods. 1 písm. d):
1. 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,
2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou
trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,
alebo
4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30
000 eur.
V Mestskej časti Košice –Nad jazerom je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou
kontrolór mestskej časti. Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu fyzickej osoby, ktorá podala
oznámenie (dotknutá osoba), len v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa pobytu dotknutej
osoby, za účelom ich využitia pre potreby poštového styku s dotknutou osobou. Zodpovedná
osoba je v zmysle zákona povinná pri preverovaní neanonymných oznámení zachovávať
mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie.
A. Oznámenia je možné podávať u zodpovednej osoby (čl. IV tejto Smernice):
B. písomne:
- listom odovzdaným zodpovednej osobe na jej pracovisku: počas úradných hodín,
v uzavretej obálke s označením „kontrolór“ č. dverí 15
- listom zaslaným na adresu zamestnávateľa: Miestny úrad Mestskej časti Košice –
Nad jazerom, Poludníková č. 7, 040 12 Košice s označením „kontrolór“,

-

e-mailom

zaslaným

na

e-mailovú

adresu:

patrik.geci@jazerokosice.sk

(spôsob dostupný 24 hodín denne/7 dní v týždni)
C. ústne:

1.

2.
3.
4.

s vyhotovením písomného záznamu (záznam obsahuje: meno, priezvisko, adresu
pobytu oznamovateľa, deň a hodinu vyhotovenia záznamu, predmet oznámenia, osobu
voči ktorej oznámenie smeruje, podpis oznamovateľa a zodpovednej osoby)
nahlásením u zodpovednej osoby na jej pracovisku: Miestny úrad Mestskej časti
Košice – Nad jazerom, Poludníková č. 7, 040 12 Košice
Neanonymné oznámenie musí obsahovať:
− meno a priezvisko oznamovateľa,
− adresa pobytu osoby, ktorá podala oznámenie,
− predmet oznámenia - popis kriminality alebo protispoločenskej činnosti, ktorej
sa oznámenie týka, prípadne i dôkazy preukazujúce tieto skutočnosti.
− označenie osoby, voči ktorej oznámenie smeruje.
Anonymné oznámenie nemusí obsahovať: meno, priezvisko a adresu pobytu oznamovateľa.
Oznámenie môže smerovať voči viacerým osobám.
Spôsoby podávania oznámení sú pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne
dostupným spôsobom a zoznam týchto spôsobov je zverejnený pre všetkých zamestnancov
na dostupnom mieste formou oznámenia na sekretariáte – oddelenie kancelárie starostky.

