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Vypracovaná v zmysle Zákona č. 54/2019 Z.z. O ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti
Obecný úrad Dlhé Pole
Článok 1
Úvodné ustanovenia

1/
Podmienky poskytovania ochrany v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti
s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb
pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a vymedzenie základných pojmov súvisiacich
oznamovaním protispoločenskej činnosti ktoré upravuje Zákon č. 54/2019 Z. z.
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. /ďalej len „zákon“/
2/
Táto smernica upravuje podrobnosti a podávaní oznámení, o preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, evidovaní oznámení, oboznamovaní oznamovateľa
s výsledkom preverenia jeho oznámenia a o spracúvaní osobných údajov uvedených
v oznámení , ak dané oznámenie prijal zamestnávateľ, ktorým je obec Dlhé Pole.
3/
V zmysle ustanovenia §10 odst.1 zákona je zodpovednou osobou obce hlavný
kontrolór obce
4/
V zmysle ustanovenia §10 odst. 2 zákona je zodpovedná osoba obce zodpovednou osobou aj vo vzťahu k spoločnostiam ktoré sú v jej zriaďovateľskej pôsobnosti,
t. z. Základná škola a materská škola s prideleným IČO 37 813 293.
4/
Zamestnávateľ Obec Dlhé Pole, Dlhé Pole 249, 01332 Dlhé Pole, zastúpený Ing. Danka Veveričíková, štatutár obce.

Článok 2
Podávanie oznámení
1/

Oznámenie protispoločenskej činnosti môže byť podané:

a/ písomne : - priamo do rúk zodpovednej osoby prostredníctvom pošty
v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať, oznámenie pre hlavnú kontrolórku obce
na adresu: Ing. Viera Blažeková, Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
b/ ústne: priamo u zodpovednej osoby, ktorá o ňom vytvorí zápisnicu
c/ elektronicky na mailovú adresu : blazekovavieraing gmail.com – možno
oznamovať nepretržite.
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Článok 3
Preverovanie a doplňovanie oznámení

1/
Lehoty na preverenie oznámení v zmysle §10 odst. 5 Zákona č. 54/2019 Z. z .
Každé oznámenie sa musí prijať a preveriť do 90 dní od jeho prijatia. Túto lehotu
možno predlžiť o ďalších 30 dní s tým, že sa uvedené predlženie musí oznámiť
oznamovateľovi s uvedením dôvodov predlženia. Za preverenie sa považuje aj
postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku.
2/ Výsledok preverenia oznámenia vykoná zodpovedná osoba preukázateľne a spôsobom doručenia do vlastných rúk.
3/ Preverovanie oznámenia vykoná štatutárny orgán v prípade ak oznámenie smeruje
proti zodpovednej osobe.
4/ V prípade ak je potrebné doplnenie alebo spresnenie údajov uvedených v oznámení
zodpovedná osoba je povinná vyzvať oznamovateľa na doplnenie alebo spresnenie
oznámenia s presným určením termínu na doplnenie. Ak nie je dodržaný termín
doplnenia dá sa považovať za nové oznámenie skutočnosti s novými lehotami.
5/ V prípade ak oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi a štatutárovi
obce, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca
alebo štatutára s obsahom oznámenia a umožní sa mu vyjadriť k jeho obsahu, prípadne
doložiť potrebné doklady alebo informácie k spoľahlivému vyjadreniu k danej
problematike.
6/ O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam,
v ktorom zhrnie skutočnosti a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti uvedenej
v oznámení. V prípade ak zodpovedná osoba potrebuje k prevereniu právnika a nie je to
jej názor uvedie to v danom písomnom zázname.
7/
Zodpovedná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa v zmysle § 10 odst. 8 zákona č. 54/209 Z. z.
8/ Z preverovania je zodpovedná osoba vylúčená v prípade ak oznámenie smeruje
priamo voči nej alebo ak ide o zaujatosť voči oznamovateľovi. V danom prípade je zodpovedná osoba povinná oznámiť štatutárovi svoje vylúčenie bez zbytočného odkladu.
Štatutárny orgán pre konkrétny prípad musí určiť náhradnú zodpovednú osobu, ktorá sa
riadi týmto interným predpisom.
9/ Ak sa pri preverovaní oznámenia vyskytne skutočnosť, že ide o trestný čin je
zodpovedná osoba povinná uvedenú skutočnosť oznámiť orgánom činným v trestnom
konaní.
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Článok 4
Spracovanie osobných údajov uvádzaných v oznámení

1/
Pri spracovaní údajov sa postupuje v zmysle Zákona č.18/2018 Z. z. O ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2/
Obec má vypracovaný Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov, ktorý
pri každej zmene aktualizuje.
3/

Oprávnenými osobami v zmysle § 10 odst, 1 Zákona č.54/2019 Z. z. sú:
a/ zodpovedná osoba - hlavný kontrolór obce
b/ štatutárny orgán - starostka obce
Článok 5
Evidencia oznámení

1/ Obec ako zamestnávateľ je povinná viesť evidenciu oznámení v zmysle §11 odst
1 Zákona č. 54/2019 a to počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia v rozsahu:
a/ dátum doručenia oznámenia
b/ meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa
c/ predmet oznámenia
d/ výsledok preverenia oznámenia
e/ dátum skončenia preverenia oznámenia
Za evidenciu oznámení zodpovedá zodpovedná osoba.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1/ Táto smernica je platná dňom podpísania a nadobúda účinnosť 1. 9.2019.
2/ Táto smernica je zverejnená a dostupná na webovom sídle zamestnávateľa:
www.obecdlhepole.sk

Dlhé Pole dňa 16.12.2019
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