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Starosta obce Hažín v súlade s ustanovením  §13 odsek 4 písmená b), e) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) 
a v súlade s ustanovením §10 odsek 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj „zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti“) vydáva vnútorný predpis číslo __/2021 
 
 
 

SMERNICA  
O PODROBNOSTIACH VNÚTORNÉHO SYSTÉMU 

PREVEROVANIA OZNÁMENÍ  
PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI 

 
 
 

ČASŤ PRVÁ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
 

Článok 1 
Predmet a účel úpravy 

 
(1) Smernica o podrobnostiach vnútorného systému preverovania oznámení                                   

protispoločenskej činnosti (ďalej aj „smernica o vnútornom systéme preverovania 
oznámení“, „smernica“) upravuje jednotný postup obce Hažín (ďalej aj „obec“) ako 
zamestnávateľa1 pri prijímaní, preverovaní, vybavovaní a evidovaní oznámení 
protispoločenskej činnosti aj pri dodržiavaní ďalších ustanovení osobitného predpisu,2 
najmä podrobnosti o:  
a) podávaní oznámení protispoločenskej činnosti, 
b) preverovaní oznámení protispoločenskej činnosti,  
c) oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení protispoločenskej 

činnosti, 
d) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa protispoločenskej činnosti, 
e) evidovaní oznámení protispoločenskej činnosti, 
f) oboznamovaní oznamovateľa protispoločenskej činnosti s výsledkom preverenia jeho 

oznámenia, 
g) spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení protispoločenskej činnosti. 
 

(2) Smernica o podrobnostiach vnútorného systému preverovania oznámení                                    
protispoločenskej činnosti je jedným z organizačných opatrení obce ako zamestnávateľa 
na zabezpečenie vnútorného systému preverovania oznámení v súlade s ustanoveniami 
osobitného predpisu.3  

 

                                                           
1 §10 odsek 1 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
2 najmä zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
3 §11 odsek 2 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
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Článok 2 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Obec ako zamestnávateľ postupuje pri preverovaní oznámení protispoločenskej činnosti 

v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu4 a ustanoveniami tejto Smernice. 
 
(2) Na postup preverovania oznámení protispoločenskej činnosti sa nevzťahujú5 ustanovenia 

všeobecného predpisu o správnom konaní.6 
 

 
Článok 3 

Protispoločenská činnosť a jej oznámenie 
 

(1) Protispoločenská činnosť môže byť situácia, ktorá vykazuje známky klientelizmu, 
neetického konania, uprednostňovania osobného záujmu, alebo záujmu blízkych osôb 
s následkom, alebo s možným následkom poškodenia, alebo nepriaznivého vplyvu na 
zamestnancov obce, verejný záujem či dobré meno. 

 
(2) Závažná protispoločenská činnosť vymedzená ustanovenia osobitného predpisu je:7 

a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa ustanovení           
§261 - §263 Trestného zákona,8 trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní           
a verejnej dražbe podľa  ustanovení §266 - §268 Trestného zákona,9 trestné činy 
verejných činiteľov podľa ustanovení §326 - §327a Trestného zákona10 alebo trestné 
činy korupcie podľa ustanovení §328 – 336b Trestného zákona,11  

b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon12  ustanovuje trest odňatia slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, 

c) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,  
d) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej  

30 000 €. 
 

(3) Oznámenie protispoločenskej činnosti (ďalej aj „oznámenie“) je uvedenie skutočností,             
o ktorých sa zamestnanec obce dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, 
postavenia alebo funkcie, alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa 
týkajú protispoločenskej činnosti.13 

 
(4) Kvalifikované oznámenie protispoločenskej činnosti je oznámenie, ktoré môže prispieť 

alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti,14 alebo k zisteniu alebo     
k usvedčeniu jej páchateľa.15 

                                                           
4 zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
5 §24 odsek 1 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
6 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
7 §2 písmeno d) zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
8 zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 
9 tamtiež 
10 tamtiež 
11 tamtiež 
12 tamtiež 
13 §2 písmeno b) zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
14 §2 písmeno d) zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
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(5) Na ochranu práv a oprávnených záujmov oznamovateľov protispoločenskej činnosti je 

ustanoveniami osobitného predpisu16 zriadený Úrad na ochranu oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou 
(ďalej aj „úrad“). Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti okrem 
poskytovania ochrany oznamovateľom protispoločenskej činnosti ďalej najmä kontroluje 
dodržiavanie ustanovení zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti v aplikačnej 
praxi, poskytuje odborné stanoviská a poradenstvo pre aplikačnú prax, poskytuje odmenu 
oznamovateľovi protispoločenskej činnosti a ďalšie. 

 
 

Článok 4 
Oznamovateľ protispoločenskej činnosti a jeho ochrana 

 
(1) Oznamovateľ protispoločenskej činnosti (ďalej aj „oznamovateľ“) je v súlade 

s ustanoveniami osobitného predpisu17 fyzická osoba, ktorá v dobrej viere18 urobila 
oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu, alebo obci ako 
zamestnávateľovi. 

 
(2) Za oznamovateľa protispoločenskej činnosti je treba za podmienok a v súlade 

s ustanoveniami osobitného predpisu19 považovať aj blízku osobu20 oznamovateľa 
protispoločenskej činnosti. 

 
(3) Oznamovateľ sa oznámením protispoločenskej činnosti  nedopustí porušenia zmluvnej 

povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ani porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť 
podľa ustanovení osobitných predpisov, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu jeho 
zamestnania, postavenia alebo funkcie a zároveň nejde o zachovanie povinnosti 
mlčanlivosti v súvislosti s ochranou ustanoveniami osobitného predpisu taxatívne 
vymedzených prípadov.21  

 
(4) Ak sa zamestnanec obce - oznamovateľ protispoločenskej činnosti domnieva, že                      

v súvislosti s jeho  oznámením bol voči nemu urobený zo strany obce ako zamestnávateľa 
pracovnoprávny úkon, s ktorým on nesúhlasí, má právo  požiadať úrad o pozastavenie 
účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.22 

 
(5) Oznamovateľ závažnej protispoločenskej činnosti má právo požiadať o poskytnutie 

ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, aj pri 
oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom.23 

                                                                                                                                                                                
15 §2 písmeno c) zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
16 §13 a nasledujúce zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
17 §2 písmeno a) zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
18 §2 písmeno h) zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
19 §2 písmeno a) zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
20 §116, §117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, §127 odseky 4, 5 
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 
21 §1 odsek 3 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
22 §12 odsek 1 a nasledujúce zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
23 §3 a nasledujúce zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
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(6) Obec ako zamestnávateľ má právo vo vzťahu k zamestnancovi obce - chránenému 

oznamovateľovi urobiť právny úkon, alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom 
vzťahu, na ktorý on nedal súhlas, len so súhlasom úradu. Súhlas úradu sa nevyžaduje len 
za podmienok upravených ustanoveniami osobitného predpisu.24 

 
 

Článok 5 
Zodpovedná osoba obce ako zamestnávateľa  

pre prijímanie a preverovanie oznámení protispoločenskej činnosti 
 

(1) Úlohy obce ako zamestnávateľa25 pre prijímanie a preverovanie oznámení 
protispoločenskej činnosti, upravené ustanoveniami osobitného predpisu26 plní 
zodpovedná osoba. V podmienkach obce ako zamestnávateľa je zodpovednou osobou pre 
prijímanie a preverovanie oznámení protispoločenskej činnosti hlavný kontrolór obce27 
(ďalej aj „zodpovedná osoba“). 

 
(2) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba pre prijímanie a preverovanie oznámení 

protispoločenskej činnosti je zároveň povinný po dobu najmenej troch rokov odo dňa 
doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení protispoločenskej činnosti v rozsahu:28 
a) dátum doručenia oznámenia protispoločenskej činnosti, 
b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa protispoločenskej činnosti, 
c) predmet oznámenia protispoločenskej činnosti, 
d) výsledok preverenia oznámenia protispoločenskej činnosti, 
e) dátum skončenia preverenia oznámenia protispoločenskej činnosti. 
 

(3) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba pre prijímanie a preverovanie oznámení 
protispoločenskej činnosti je viazaný len pokynmi starostu obce.29 

 
(4) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba pre prijímanie a preverovanie oznámení 

protispoločenskej činnosti je povinný bezodkladne oznámiť starostovi obce svoju 
zaujatosť, alebo ďalšie dôvody pre vylúčenie z preverovania oznámenia protispoločenskej 
činnosti, alebo dôvody, ktoré mu dlhodobo znemožnia vykonávať funkciu zodpovednej 
osoby. 

 
(5) Starosta obce ad hoc písomne poverí preverovaním konkrétneho oznámenia 

protispoločenskej činnosti funkciou zodpovednej osoby inú osobu ak: 
a) oznámenie protispoločenskej činnosti smeruje voči hlavnému kontrolórovi obce, 
b) oznamovateľ protispoločenskej činnosti namieta zaujatosť, alebo možnú zaujatosť 

hlavného kontrolóra obce ako zodpovednej osoby pri preverovaní oznámenia, 
c) existujú iné dôvodné pochybnosti o nezaujatosti hlavného kontrolóra obce ako 

zodpovednej osoby vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení protispoločenskej 
                                                           
24 §7 odsek 1 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
25 §10 odsek 1 prvá veta zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
26 §10 odseky 4 – 7 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
27 §10 odsek 1 posledná veta zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
28 §11 odsek 1 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
29 §10 odsek 3zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
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činnosti; za dôvodné pochybnosti o nezaujatosti je treba považovať najmä pomer, 
alebo vzťah hlavného kontrolóra obce k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo         
k iným dotknutým osobám, ktorých sa oznámenie priamo, alebo nepriamo dotýka. 

 
(6) Starosta obce písomne poverí na časovo dlhšie obdobie (konkrétne časovo ohraničené, 

alebo neohraničené) funkciou zodpovednej osoby inú osobu, ak na strane hlavného 
kontrolóra obce ako zodpovednej osoby nastanú iné, časovo dlhodobé prekážky, najmä 
práceneschopnosť, liečenie a ďalšie; poverenie inej osoby funkciou zodpovednej osoby 
trvá až do času, kým tieto prekážky na strane hlavného kontrolóra obce ako zodpovednej 
osoby nepominú.   

 
(7) Na osobu, ktorá je starostom obce písomne ad hoc, alebo dočasne na časovo dlhšie 

obdobie poverená funkciou zodpovednej osoby podľa ustanovení predchádzajúcich 
odsekov sa pri prijímaní a preverovaní oznámení protispoločenskej činnosti vzťahujú 
všetky oprávnenia zodpovednej osoby upravené ustanoveniami osobitného predpisu aj 
ustanoveniami tejto Smernice o vnútornom systéme preverovania oznámení. Osoba,  ad 
hoc, alebo dočasne poverená funkciou zodpovednej osoby je zároveň povinná dodržiavať 
všetky povinnosti zodpovednej osoby upravené ustanoveniami osobitného predpisu aj 
ustanoveniami tejto Smernice o vnútornom systéme preverovania oznámení. 

 
 

Článok 6 
Povinnosti obce a technické a organizačné opatrenia obce  

súvisiace so zabezpečením prijímania a preverovania oznámení protispoločenskej činnosti 
 

(1) Obec ako zamestnávateľ je povinná hlavnému kontrolórovi obce ako zodpovednej osobe 
pri prijímaní a preverovaní oznámení protispoločenskej činnosti najmä:30 
a) umožniť nezávislé plnenie jeho úloh,  
b) zabezpečiť, aby žiadna z iných úloh alebo povinností, ktoré plní hlavný kontrolór obce 

neviedla ku konfliktu záujmov, 
c) poskytnúť pri plnení jeho úloh potrebnú súčinnosť, 
d) poskytnúť pri plnení jeho úloh dostatočné prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh, 
e) poskytnúť pri plnení jeho úloh prístup k osobným údajom a k dokumentom, 
f) priebežne zabezpečovať udržiavanie jeho odborných predpokladov.31 

 
(2) Obec ako zamestnávateľ nemôže hlavného kontrolóra obce ako zodpovednú osobu pre 

prijímanie a preverovanie oznámení protispoločenskej činnosti postihovať za výkon jeho 
úloh. 

 
(3) Obec zverejní32 na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce informácie pre 

podávanie oznámení protispoločenskej činnosti v rozsahu najmä: 
a) zodpovedná osoba: meno, priezvisko, mailový kontakt, 
b) možnosti a spôsoby podávania oznámenia protispoločenskej činnosti, 
c) nepretržite prístupný spôsob podávania oznámení. 

                                                           
30 §10 odsek 3 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
31 §13 odsek 6 písmeno i) zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
32 §10 odsek 4 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
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(4) Obec poskytne hlavnému kontrolórovi ako zodpovednej osobe na jeho požiadanie 

súčinnosť pri používaní a využívaní technických, administratívnych a ďalších 
prostriedkov na zabezpečenie celého preverovania oznámenia protispoločenskej činnosti  
a minimalizácie úniku informácií z tohto procesu. 

 
(5) V záujme minimalizácie možností protispoločenskej činnosti starosta obce ako štatutárny 

zástupca obce ako zamestnávateľa dbá na pravidelné vzdelávanie zamestnancov obce 
v jednotlivých agendách a aktualizuje ustanovenia jednotlivých vnútorných predpisov na 
zabezpečenie postupov vo všetkých agendách obce v súlade s aktuálnou legislatívou. 

 
 
 

ČASŤ DRUHÁ 
PODÁVANIE A PREVEROVANIE 

OZNÁMENIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI 
 
 

Článok 7 
Podanie oznámenia protispoločenskej činnosti 

 
(1) Oznámenie protispoločenskej činnosti musí byť zrozumiteľné a musí byť z neho 

jednoznačne zrejmé,  čo je jeho predmetom. Oznámenie protispoločenskej činnosti môže 
obsahovať aj ďalšie upresňujúce informácie a zdroje.   

 
(2) Oznámenie protispoločenskej činnosti možno obci ako zamestnávateľovi podať písomne, 

elektronicky, alebo ústne. 
 
(3) Písomne možno oznámenie protispoločenskej činnosti podať:  

a) na poštovú adresu: zodpovedná osoba, Obecný úrad obce Hažín, Hažín č. 122, 072 34 
Zalužice; oznámenie je potrebné podať v uzavretej obálke s označením 
„NEOTVÁRAŤ, OZNÁMENIE LEN DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
OBCE“, alebo 

b) osobne v podateľni obce na obecnom úrade obce; oznámenie je potrebné podať 
v uzavretej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ, OZNÁMENIE LEN DO RÚK 
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“. 
 

(4) Elektronicky možno oznámenie protispoločenskej činnosti zaslať vo formáte pdf na          
e-mailovú adresu: obechazin@gmail.com   

 
(5) Ústne možno oznámenie protispoločenskej činnosti podať prostredníctvom hlavného 

kontrolóra obce ako zodpovednej osoby. Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba 
vyhotoví z ústneho oznámenia písomný záznam, ktorý obsahuje najmä: 
a) dátum a miesto spísania záznamu o ústnom oznámení protispoločenskej činnosti,  
b) predmet oznámenia protispoločenskej činnosti, prípadne ďalšie skutočnosti 

a podrobnosti súvisiace s predmetom protispoločenskej činnosti, 
c) kontaktné údaje oznamovateľa protispoločenskej činnosti,  
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d) podpis hlavného kontrolóra obce ako zodpovednej osoby a podpis oznamovateľa 
protispoločenskej činnosti. 

 
(6) Podnet, ktorý je doručený inej osobe, ako je zodpovedná osoba je táto osoba povinná 

bezodkladne doručiť hlavnému kontrolórovi obce ako zodpovednej osobe. 
 

(7) Nepretržite prístupný spôsob podávania oznámení:33 obechazin@gmail.com   
 
 

Článok 8 
Preverovanie oznámenia protispoločenskej činnosti 

 
(1) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba je povinný prijať každé oznámenie 

protispoločenskej činnosti. 
 
(2) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba je povinný preveriť oznámenie 

protispoločenskej činnosti najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia. Zákonom 
stanovenú lehotu môže  hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba predĺžiť o ďalších 
30 dní. O predĺžení lehoty na preverenie oznámenia, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty 
hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba bezodkladne informuje oznamovateľa.34 

 
(3) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba preveruje oznámenie protispoločenskej 

činnosti podľa jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie. 
 
(4) Pri preverovaní oznámenia hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba použije odpis 

oznámenia a ak je to možné, alebo nutné, tak odpis bez uvedenia údajov, ktoré by 
identifikovali, alebo mohli identifikovať oznamovateľa protispoločenskej činnosti. 

 
(5) Ak hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba pri preverovaní obsahu oznámenia zistí, 

že oznámením protispoločenskej činnosti je iba časť preverovaného oznámenia, v súlade 
s ustanoveniami zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti a tejto Smernice 
o vnútornom systéme preverovania oznámení preverí  len túto časť oznámenia a ostatné 
časti oznámenia protispoločenskej činnosti vybaví, alebo postúpi na vybavenie v súlade 
s ustanoveniami príslušných osobitných predpisov.  

 
(6) Ak hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba pri preverovaní obsahu oznámenia zistí, 

že oznámenie nie je oznámením  protispoločenskej činnosti v súlade s ustanoveniami 
zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti, predmetné oznámenie bez meškania 
postúpi príslušnému orgánu v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov.35 Postúpenie 
oznámenia príslušnému orgánu je jednou z foriem preverenia oznámenia 
protispoločenskej činnosti.36 O postúpení oznámenia hlavný kontrolór obce ako 
zodpovedná osoba upovedomí aj oznamovateľa protispoločenskej činnosti.  

                                                           
33 §10 odsek 4 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
34 §10 odsek 5 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
35 najmä zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
36 §10 odsek 5 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
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(7) V záujme objektívneho a kvalifikovaného preverovania oznámenia protispoločenskej 

činnosti  je hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba oprávnený vyzvať 
oznamovateľa protispoločenskej činnosti na doplnenie, alebo ozrejmenie údajov 
uvedených v oznámení protispoločenskej činnosti. Zároveň  určí oznamovateľovi 
primeranú lehotu na doplnenia a ozrejmenia tak, aby bolo možné oznámenie 
protispoločenskej činnosti vybaviť v stanovených lehotách. 

 
(8) Ak k doplneniu, alebo ozrejmeniu oznámenia v stanovenej lehote nedôjde,  hlavný 

kontrolór obce ako zodpovedná osoba túto skutočnosť zaznamená v zápisnici o  preverení 
oznámenia.   

 
(9) Ak oznámenie protispoločenskej činnosti smeruje voči starostovi obce, alebo voči  

konkrétnemu zamestnancovi obce (ďalej aj „dotknutá osoba“), hlavný kontrolór obce ako 
zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutú osobu s obsahom 
oznámenia a umožní jej vyjadriť sa k podanému oznámeniu. Dotknutá osoba má právo 
predložiť doklady, písomnosti a iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie 
oznámenia.  

 
(10) Ak z obsahu oznámenia protispoločenskej činnosti,  alebo z informácií, ktoré sú obsahom 

oznámenia, možno zistiť totožnosť oznamovateľa, hlavný kontrolór obce ako zodpovedná 
osoba s takýmito informáciami dotknutú osobu neoboznámi, ale vyzve ju len na 
uvedenie, alebo predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie 
oznámenia. 
 

(11) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba je oprávnený za účelom riadneho,  
včasného  a spoľahlivého preverenia oznámenia protispoločenskej činnosti v potrebnom 
rozsahu požadovať informácie a súčinnosť od  starostu obce, riadiacich zamestnancov 
obce (ďalej aj „dopytované osoby“) aj od dotknutej osoby. Na predloženie požadovaných 
informácií a dokladov určí hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba dopytovaným 
osobám aj dotknutej osobe primeranú lehotu. 

 
(12) Súčinnosť dopytovaných osôb spočíva najmä v poskytnutí vysvetlení, zapožičaní 

podkladov,  spisov a ďalších písomných záznamov, dokladov, zmlúv. Na žiadosť 
hlavného kontrolóra obce ako zodpovednej osoby sú zamestnanci obce, aj starosta obce 
povinní poskytnúť doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na 
preverenie oznámenia, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia. 

 
(13) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba môže umožniť oznamovateľovi 

protispoločenskej činnosti vyjadriť sa k predbežným zisteniam a skutočnostiam. 
Oznamovateľ môže uviesť nové skutočnosti a hlavný kontrolór obce ako zodpovedná 
osoba zhodnotí, či doplnené nové skutočnosti sú opodstatnené a majú vplyv na ďalšie 
preverovanie, alebo vyhodnotenie oznámenia protispoločenskej činnosti z hľadiska 
kvalifikácie a ďalšieho postupu, alebo postúpenia oznámenia iným, príslušným orgánom. 

 
(14) Oznamovateľ protispoločenskej činnosti má právo namietať zaujatosť hlavného 

kontrolóra obce ako zodpovednej osoby. Ak starosta obce na základe námietky zaujatosti 
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poverí funkciou zodpovednej osoby inú osobu, toto poverenie oznámi oznamovateľovi 
protispoločenskej činnosti. 

 
(15) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba spíše zápisnicu o preverení oznámenia: 

zosumarizuje skutočnosti, ktoré uviedol oznamovateľ protispoločenskej činnosti  
a skutočnosti, ktoré boli zistené preverovaním oznámenia a vyjadrí svoje stanovisko 
k jednotlivým skutočnostiam z hľadiska ich možnej kvalifikácie a ďalšieho postupu, 
alebo postúpenia oznámenia iným, príslušným orgánom.  
 

(16) Ak sa pri preverovaní oznámenia preukáže dôvodné podozrenie zo spáchania trestného 
činu, priestupku, alebo správneho deliktu, hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba 
je povinný kópiu spisu postúpiť príslušným orgánom. 

 
(17) Oznámenie protispoločenskej činnosti je vybavené oboznámením oznamovateľa 

protispoločenskej činnosti s výsledkom preverenia jeho oznámenia a: 
a) s opatreniami, ak boli prijaté na základe preverenia oznámenia,  
b) postúpenia oznámenia na vybavenie v súlade s ustanoveniami ďalších osobitných 

predpisov.37  
 

(18) Oznámenie protispoločenskej činnosti možno vybaviť aj odložením, ak ide o: 
a) opakované oznámenie,  
b) oznámenie, z obsahu ktorého plynie, že ho nie je možné preveriť, najmä pokiaľ nie je 

možné zistiť skutočný stav veci.  
Skutočnosti, ktoré viedli k odloženiu oznámenia, uvedie hlavný kontrolór obce ako 
zodpovedná osoba do zápisnice o preverení oznámenia a do oznámenia o výsledku 
preverenia oznámenia. 

 
 

Článok 9 
Oprávnenia hlavného kontrolóra obce ako zodpovednej osoby  

pre preverovanie oznámení protispoločenskej činnosti 
 

(1) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba je v záujme preverenia oznámenia 
protispoločenskej činnosti oprávnený najmä:  
a) požadovať od oznamovateľa doplnenie oznámenia protispoločenskej činnosti,  
b) požadovať vysvetlenia a súčinnosť od dotknutej osoby,  
c) požadovať súčinnosť aj od ďalších osôb,  
d) požadovať súčinnosť od zamestnancov obce, najmä predloženie požadovaných 

dokladov, dokumentov, spisových materiálov a ďalších podkladov súvisiacich s 
obsahom oznámenia protispoločenskej činnosti. 

 
(2) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba musí pri oboznamovaní sa s obsahom 

oznámenia a pri jeho preverovaní dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu.38 

                                                           
37najmä zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
38 najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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Článok 10 
Zachovanie mlčanlivosti 

 
(1) Mlčanlivosťou o totožnosti oznamovateľa protispoločenskej činnosti je pre potreby 

aplikačnej praxe ustanovení tejto Smernice o vnútornom systéme preverovania oznámení 
treba považovať najmä mlčanlivosť o: 
a) mene, priezvisku oznamovateľa, 
b) ďalších osobných údajoch oznamovateľa v súlade s ustanoveniami osobitného 

predpisu,39 
c) údajoch a vzťahoch uvedených v oznámení protispoločenskej činnosti, ktoré by 

priamo, alebo nepriamo identifikovali oznamovateľa, 
d) skutočnostiach uvedených v oznámení protispoločenskej činnosti, o ktorých mal, 

alebo mohol mať vedomosť len, alebo najmä oznamovateľ.  
 

(2) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba je pri preverovaní oznámení 
protispoločenskej činnosti povinný zachovávať  mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.  
 

(3) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba je v súlade s ustanoveniami tejto Smernice 
o vnútornom systéme preverovania oznámení  pri preverovaní oznámenia 
protispoločenskej činnosti povinný postupovať tak, aby eliminoval, alebo aspoň 
minimalizoval únik takých údajov a skutočností z oznámenia,  ktoré by identifikovali, 
alebo ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa protispoločenskej činnosti. 

 
(4) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť hlavného kontrolóra obce ako zodpovednej osoby  

o totožnosti oznamovateľa protispoločenskej činnosti trvá aj po zániku funkcie hlavného 
kontrolóra obce, alebo po zániku funkcie zodpovednej osoby,  alebo po skončení 
pracovného pomeru, alebo obdobného pracovného pomeru v obci. 

 
(5) Mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa protispoločenskej činnosti je povinný zachovávať 

aj starosta obce ako štatutárny zástupca obce ako zamestnávateľa. Starosta obce je 
zároveň povinný zachovávať mlčanlivosť aj o ďalších údajoch a skutočnostiach, ktoré sa 
v súvislosti s preverovaním oznámenia protispoločenskej činnosti dozvedel, najmä 
o údajoch a skutočnostiach, ktoré by identifikovali, alebo ktoré by mohli identifikovať 
oznamovateľa protispoločenskej činnosti. 

 
(6) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť starostu obce o totožnosti oznamovateľa 

protispoločenskej činnosti trvá aj po zániku funkcie starostu obce. 
 

(7) Mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa protispoločenskej činnosti, aj o ďalších údajoch    
a skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s preverovaním oznámenia protispoločenskej 
činnosti dozvedel, najmä  o údajoch, ktoré by identifikovali, alebo ktoré by mohli 
identifikovať oznamovateľa protispoločenskej činnosti  je povinný dodržiavať každý 
zamestnanec obce a vo všeobecnosti každý, kto sa o totožnosti oznamovateľa dozvedel. 
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa protispoločenskej činnosti 
trvá aj po skončení pracovného pomeru, alebo obdobného pracovného pomeru. 

                                                           
39 §2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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(8) Porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa 

protispoločenskej činnosti je v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu 
priestupkom.40 

 
 

Článok 11 
Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení protispoločenskej činnosti 

 
(1) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba je na účely prijímania, vedenia evidencie 

a preverovania oznámení protispoločenskej činnosti oprávnenou osobou na spracúvanie 
osobných údajov v súlade s poverením starostom obce v rozsahu: titul, meno, priezvisko, 
adresa pobytu oznamovateľa a kontakt na oznamovateľa elektronický, alebo telefonický. 

 
(2) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba, starosta obce a ďalšie osoby dodržiavajú 

ustanovenia osobitných predpisov41 aj ustanovenia vnútorného predpisu  obce 
o opatreniach spracúvania osobných údajov.  

 
 

Článok 12 
Evidovanie oznámení protispoločenskej činnosti 

 
(1) Obec ako zamestnávateľ  vedie evidenciu oznámení protispoločenskej činnosti v súlade 

s ustanoveniami osobitného predpisu42 aj v súlade s ustanoveniami Registratúrneho 
poriadku obecného úradu obce.  
 

(2) Evidenciu oznámení protispoločenskej činnosti vedie hlavný kontrolór obce ako 
zodpovedná osoba. Evidencia oznámení je vedená po dobu troch rokov odo dňa ich 
doručenia v rozsahu:  
a) dátum doručenia oznámenia protispoločenskej činnosti, 
b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa protispoločenskej činnosti, 
c) predmet oznámenia protispoločenskej činnosti, 
d) výsledok preverenia oznámenia protispoločenskej činnosti, 
e) dátum skončenia preverenia oznámenia protispoločenskej činnosti. 

 
(3) Evidencia oznámení protispoločenskej činnosti je prístupná výhradne hlavnému 

kontrolórovi obce ako zodpovednej osobe a starostovi obce.  
 
(4) Evidencia oznámení protispoločenskej činnosti je vedená pre každý kalendárny rok 

osobitne. 
 

                                                           
40 §18 odsek 1 písmeno b) zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
41 najmä Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   
42 §11 odsek 1 zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
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(5) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba zaeviduje každé prijaté oznámenie 
protispoločenskej činnosti s uvedením čísla oznámenia prideľovaného pre túto evidenciu 
chronologicky pre každý rok osobitne: „číslo/rok“ a zároveň s uvedením čísla záznamu, 
ktorým bolo oznámenie zaevidované v registratúrnom denníku obecného úradu obce. 

 
(6) Evidencia oznámení protispoločenskej činnosti sa vedie písomne. Hlavný kontrolór obce 

ako zodpovedná osoba je povinný všetkými dostupnými prostriedkami zabezpečiť, aby 
evidencia oznámení protispoločenskej činnosti bola ochránená pred stratou, zničením, 
poškodením, zneužitím a iným neoprávneným použitím. 

 
 

Článok 13 
Oboznamovanie oznamovateľa protispoločenskej činnosti s výsledkom jeho preverenia 

 
(1) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba oznámi oznamovateľovi protispoločenskej 

činnosti výsledok preverenia jeho oznámenia do 10 dní od preverenia oznámenia.  
 
(2) Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba zároveň oznámi oznamovateľovi 

protispoločenskej činnosti aj opatrenia, ak obec opatrenia prijala v súvislosti 
s preverovaním oznámenia. 

 
(3) Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie v súlade 

s ustanoveniami osobitných predpisov,43 hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba si 
vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňujú ustanovenia osobitného predpisu 
a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa 
protispoločenskej činnosti. 

 
 
 
 

ČASŤ TRETIA 
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

Článok 14 
Spoločné ustanovenia 

 
(1) Starosta obce zabezpečí všetkým zamestnancom obce prístup k informáciám: 

a) zodpovedná osoba a kontakt na zodpovednú osobu pre prijímanie a preverovanie 
oznámení protispoločenskej činnosti, 

b) spôsoby podávania oznámení protispoločenskej činnosti, 
c) spôsob podávania oznámení protispoločenskej činnosti prístupný bez časového 

obmedzenia. 
Informácie sú k dispozícii na webovom sídle obce, v elektronickej forme na 
elektronickom úložisku obce a v tlačenej forme na úradnej tabuli obce a u starostu obce. 

                                                           
43 najmä zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
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(2) Smernica o podrobnostiach vnútorného systému preverovania oznámení                                    

protispoločenskej činnosti je záväzná pre orgány obce: starostu obce a obecné 
zastupiteľstvo obce ako aj  pre orgány obecného zastupiteľstva obce. Smernica 
o podrobnostiach vnútorného systému preverovania oznámení  protispoločenskej činnosti 
je záväzná aj pre všetkých zamestnancov obce.  

 
(3) Starosta obce oboznámi všetkých zamestnancov obce s touto Smernicou 

o podrobnostiach vnútorného systému preverovania oznámení                                 
protispoločenskej činnosti najneskôr v deň jej účinnosti, u nových zamestnancov 
najneskôr v deň ich nástupu do zamestnania. 

 
(4) Starosta obce priebežne oboznámi zamestnancov obce so zmenami Smernice 

o podrobnostiach vnútorného systému preverovania oznámení protispoločenskej činnosti. 
 

(5) Starosta obce vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení tejto Smernice 
o podrobnostiach vnútorného systému preverovania oznámení                                   
protispoločenskej činnosti a vyžaduje jej dôsledné plnenie.  

 
(6) Povinnosti obce pri ochrane osobných údajov, upravené ustanoveniami osobitných 

predpisov44 nie sú ustanoveniami tejto Smernice o podrobnostiach vnútorného systému 
preverovania oznámení protispoločenskej činnosti dotknuté. 

 
(7) Smernica o podrobnostiach vnútorného systému preverovania oznámení                           

protispoločenskej činnosti je k dispozícii všetkým zamestnancom obce v elektronickej 
forme na elektronickom úložisku obce a v tlačenej forme u starostu obce. 

 
(8) Pokiaľ nie sú ustanoveniami tejto Smernice o podrobnostiach vnútorného systému 

preverovania oznámení protispoločenskej činnosti podrobnejšie upravené ďalšie postupy 
a vzťahy, obec ako zamestnávateľ a hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba 
postupujú v súlade s ustanoveniami zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti 
a ďalších osobitných predpisov.  

 
 

Článok 15 
Prechodné ustanovenia 

 
Pri preverovaní podnetov protispoločenskej činnosti, začatom a právoplatne 
neskončenom do 28. februára 2019 sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 307/2014 Z. z.          
o niektorých opatreniach súvisiacich  s oznamovaním protispoločenskej činnosti                       
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
 
 

                                                           
44 najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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Článok 16 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Smernica o podrobnostiach vnútorného systému preverovania oznámení                                    

protispoločenskej činnosti je základným vnútorným predpisom obce ako zamestnávateľa 
o pravidlách pri podávaní a preverovaní oznámení protispoločenskej činnosti. 

 
(2) Smernicu o podrobnostiach vnútorného systému preverovania oznámení                                    

protispoločenskej činnosti  vydáva, mení a dopĺňa starosta obce. 
 

(3) Nadobudnutím účinnosti tejto Smernice o podrobnostiach vnútorného systému 
preverovania oznámení   protispoločenskej činnosti stráca platnosť  a účinnosť Smernica 
o opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti vydaná v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich                         
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov                  
v znení neskorších predpisov. 

Evidujem ako chýbajúce – isto ste nemali? 
(4) Smernica o podrobnostiach vnútorného systému preverovania oznámení                                   

protispoločenskej činnosti nadobúda účinnosť dňa 1. 3. 2021.  
 
 
 
_____________________________ 

Ing. Marianna Šimková 
         starostka obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


