OBEC FARNÁ

Interná smernica č. 1/2015
o postupe vybavenia prijatých podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Vydaná starostkou obce dňa 13.05.2015
Účinnosť : od 15.05.2015

§1
Všeobecné ustanovenia
1.Interná smernica upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným
postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej
protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti fyzických osôb
a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
2.Vnútorný predpis určuje spôsob podávania podnetov, preverenia podaných a doručených
podnetov na obec súvisiacich s oznámením protispoločenskej činnosti , spôsob evidencie a vybavenie
podaných podnetov.
3.Za pracovnoprávny vzťah sa pri oznamovaní protispoločenskej činnosti považuje aj
štátnozamestnanecký pomer a služobný pomer
4.Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti
zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného zákona,
ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo výkonu funkcie.
5.Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na
prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa podľa príslušného zákona sa považuje aj jemu blízka
osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi,
6.Oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom
svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť
alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej
páchateľa,
7.Závažnou protispoločenskou činnosťou je protiprávne konanie, ktoré je
a/niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa §
261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy
druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa
ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
b/trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou
trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
c/správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej
50 000 eur
8. Zamestnávateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú
osobu v pracovnoprávnom vzťahu. Zamestnávateľom je aj orgán verejnej moci obec.
9.Ak sa osoba, ktorá podala podnet podľa § 2 tejto smernice domnieva, že v súvislosti s podaním
podnetu bol voči nej urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať inšpektorát

práce do siedmich dní odo dňa, keď sa dozvedela o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie
účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

§2
Podávanie podnetov

1.V súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti sa za podnet považuje
a/oznámenie vrátane anonymného oznámenia,
b/neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej
protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania,
povolania, postavenia ,alebo funkcie .
2.Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby,
ktorá ho podáva, sa na účely tohto zákona považujú za anonymné.
3. Spôsob podania podnetov :
a/ osobne do zápisnice u zodpovednej osoby zamestnávateľa
b/písomne poštou
c/ telefonicky na zriadenú telefónnu linku tel.č. 036/772 1 190 24 hodín denne.

§3
Vnútorný systém vybavovania podnetov

1.Obec Farná - ako zamestnávateľ a súčasne orgán verejnej moci, bola povinná určiť osobu
(ďalej len „zodpovedná osoba“), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 4 až 7 a § 12 zákona
č. 307/2014 Z.z. . Táto osoba plní úlohy aj aj vo vzťahu k rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej
organizácii, ktoré sú zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
2. V obci Farná plní úlohy zodpovednej osoby podľa odseku 1 hlavná kontrolókra obce.
3.Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia;
túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie
oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.
4.Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť zverejnené a pre všetkých
zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob
podávania podnetov bude prístupný 24 hodín denne.

5.Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať
mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.
6.Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho
preverenia do desiatich dní od preverenia podnetu.
7.Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný osobné údaje uvedené v podnete spracúvať len
spôsobom ustanoveným osobitným právnym predpisom a to zákonom o ochrane osobných údajov ,
v jeho medziach a to tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä
k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich
práva na ochranu súkromia. Tieto údaje bude zamestnávateľ podľa odseku 1 uchovávať po dobu 3
rokov od doručenia podnetu.

§4
Evidencia podnetov

1.Obec je povinná viesť evidenciu podaných podnetov v rozsahu:
a/ dátum doručenia podnetu
b/meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet
c/ v prípade podania anonymného podnetu uvedenie sa pri meno a priezvisko poznámka:
„anonymný podnet“
d/výsledok preverenia podnetu
e/ dátum ukončenia preverenia podnetu
2. V prípade podania podnetu telefonicky, obec vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov
a uchováva ich tri roky od zaznamenia na elektronickom neprepisovateľnom nosiči.

§5
Spoločné ustanovenia

1.Oznamovateľ a osoba, voči ktorej bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa § 13
ods. 2 zákona č. 307/2014 Z.z. , majú právo na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného
predpisu.
2.Cieľom výchovy a vzdelávania na školách a v školských zariadeniach je obsahom

výchovno-vzdelávacích programov podľa osobitného predpisu aj úcta k zákonom a osobitne vzťah k
prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia protispoločenskej činnosti.
3.Ochrana podľa tohto zákona sa poskytuje aj fyzickej osobe, ktorá urobila oznámenie pred
účinnosťou tohto zákona a po jeho účinnosti podala žiadosť o poskytnutie ochrany
4.Interná smernica bola vypracovaná v súlade s ustanovením predpisu § 11 odsek 8 Zákona č.
307/2014 Z.z. , Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Csomorová Vlasta
starostka obce

Zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje, že dňa 13.05.2015 bol riadne oboznámený
s vydaným vnútorným predpisom obce Farná:

„Interná smernica č.1/2015 o postupe vybavenia prijatých podnetov súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti „
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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