
Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti“) upravuje podmienky poskytovania ochrany v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti  

s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, upravuje práva a povinnosti 

osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu 

pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

  

Účelom Smernice č. 1/2020/S, ktorou sa upravujú podrobnosti podávania, preverovania 

a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov      

je podrobnejšia úprava postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, 

ktorým je Obec Milpoš. 

 

 

Zodpovednou osobou v Obci Milpoš je v zmysle § 10 ods. 1 zákona o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti hlavný kontrolór  Obce Milpoš. 

  

 

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie hlavnému 

kontrolórovi Obce Milpoš. 

 

  

Pod oznámením sa rozumie 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. 

 

 

Kvalifikovaným oznámením je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu 

závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa. 

  

 

Oznámenie je možné podať: 

  

a) ústne do záznamu zodpovednej osoby 

b) písomne prostredníctvom pošty s uvedením zodpovednej osoby ako koncového adresáta  

na adresu:  Obec Milpoš, Obecný úrad Milpoš 140, 082 71  Lipany  

alebo vložením do schránky označenej „Podnety“ umiestnenej pri vchode na obecný úrad 

c) prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu: podnety.milpos@gmail.com 

s nepretržitým prístupom 

Písomné oznámenie musí byť v zalepenej obálke s vyznačenou poznámkou „Neotvárať – 

oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.“ 
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