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Vec: Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním 
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Dôvod predloženia: Materiál obsahuje:

Splnenie zákonnej úlohy na 
základe vlastnej iniciatívy.

Bližšie špecifikované 
v dôvodovej správe.

I. Smernica č. 1/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s 
oznamovaním protispoločenskej činnosti

II.   Dôvodovú správu
III.  Návrh uznesenia 
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II.

D ô v o d o v á   s p r á v a

Dňa  01.01.2015  nadobudol  účinnosť  zákon  č.  307/2014  Z.z.  o niektorých  opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „zákon“).

Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov oznamovať
protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním. Predpokladá
sa tiež zlepšenie odhaľovania protispoločenskej činnosti a jej páchateľov, a tým aj zníženie takto
spôsobených škôd.

Prijatím novej právnej úpravy vznikajú zamestnávateľom nové povinnosti, ktoré spočívajú
v zavedení vnútorného systému vybavovania podnetov, vedení evidencie podnetov a vo vytvorení
interného predpisu týkajúceho sa preverovania podnetov.

Primátor  mesta  v zmysle  zákona  vydal  Smernicu  o  vybavovaní  podnetov  súvisiacich
s oznamovaním  protispoločenskej  činnosti,  ktorá  upravuje  podrobnosti  systému  podávania
podnetov,  ich  evidenciu  a  preverovanie  podnetov vrátane  oboznamovania  osoby,  ktorá  podala
podnet, s výsledkom jeho preverenia.

Smernica sa vzťahuje na všetkých zamestnancov mesta ako aj zamestnancov rozpočtových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Hlavný kontrolór mesta zo zákona plní úlohy zodpovednej osoby. Zároveň bude plniť úlohy
zodpovednej  osoby  aj  vo  vzťahu  k  rozpočtovým  organizáciám  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti
mesta. 

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
Doteraz neupravené všeobecne záväzným právnym predpisom ani vnútorným predpisom
mesta.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:
žiadne

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:
žiaden

D) Dopad na personálne náklady:
žiaden

E) Potreba úpravy predpisovej základne:
nie

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:
nie

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)
nie je

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
-



 III.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  berie na vedomie 
Smernicu č. 1/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej  
činnosti, vydanú primátorom mesta, účinnú od 26.06.2015.
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