Mesto Senica
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
____________________________________________________________________
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zákonom NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ ) bol zrušený zákon č. 307/2014 Z. z. o
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z.z. . Cieľom novej právnej úpravy je
zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti a na základe
poznatkov z doterajšej aplikačnej praxe vytvoriť právne a inštitucionálne podmienok na
ochranu fyzickej osoby v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Novým
zákonom sa zriaďuje samostatný špecializovaný štátny orgán – Úrad na ochranu
oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý ako nezávislý úrad s celoštátnou
pôsobnosťou bude chrániť práva a oprávnené záujmy oznamovateľov.
Zodpovedná osoba na preverenie oznámenia
Osobou, ktorá v meste Senica plní úlohy zodpovednej osoby podľa vybraných ustanovení
zákona je v zmysle §10 ods. 1 zákona hlavná kontrolórka. Hlavná kontrolórka plní tieto úlohy aj
vo vzťahu k rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, ktorá je v priamej zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Senica.
Oznámenie a kvalifikované oznámenie môže podávať fyzická osoba :
1. Písomne, v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať, pre hlavnú kontrolórku“ výlučne
na adresu:
Hlavná kontrolórka mesta Senica
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
2. Ústnou formou do záznamu prostredníctvom hlavnej kontrolórky ako zodpovednej osoby.
3. Elektronicky na e-mailovú adresu: protispolocenska@senica.sk. Uvedená e-mailová adresa je
pre podávanie oznámení prístupná nepretržite.
Definícia inej protispoločenskej činnosti a závažnej protispoločenskej činnosti
1. Inou protispoločenskou činnosťou sa podľa ust. § 3 písm.c) z.č. 583/2008 Z.z. v znení
neskorších predpisov rozumie konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú
protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym
deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.
2. Závažnou protispoločenskou činnosťou sa podľa ust. § 2 písm.d) zákona rozumie protiprávne
konanie, ktorým je:
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 3 27a 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.
Oznamovateľ
Fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie
oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba
oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako
oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi
oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom
oznamovateľa.
Oznámenie
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
Oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej
činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.
Poskytovanie ochrany
Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený
pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov
protispoločenskej činnosti o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu a to v lehote do
15 dní odo dňa, kedy sa dozvedel o tomto úkone.
Ochranu oznamovateľovi závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom môže
poskytnúť na základe jeho žiadosti aj prokurátor v rámci trestného konania. Ak sa jedná
o oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, ochranu môže
poskytnúť v rámci správneho konania orgán príslušný na konanie o správnom delikte.

Podrobnosti o spôsobe podávania oznámení, preverovaní oznámení a oprávneniach
zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá
podala oznámenie, evidovaní oznámení v súlade so zákonom, oboznamovaní oznamovateľa
s výsledkom preverenia jeho oznámenia a spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení sú
uvedené vo vnútornom predpise mesta Senica „Oznamovanie protispoločenskej činnosti“.

V Senici dňa 09.04.2019
Vypracovala : JUDr. Elena Jankovičová
hlavná kontrolórka mesta Senica

