
Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

 
Dňa 01.01.2015 nadobudol účinnosť zákon NR SR  č. 307/2014 Z. z. o niektorých 

opatreniach súvisiacich  s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti uložil zamestnávateľom povinnosť vydať vnútorný predpis, v 

ktorom určí podrobnosti podľa § 11 ods. 8 zákona. Súčasne určuje, že v obci  zodpovednou 

osobou, ktorá plní úlohy  podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12  tohto zákona  je hlavný kontrolór. 

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti zamestnávateľa – Mesto Rajec 
 

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorej zamestnávateľom je Mesto  Rajec vrátane 

organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, a ktorá v dobrej viere urobí oznámenie, podanie 

alebo podnet o páchaní protispoločenskej činnosti protiprávnym konaním svojho 

zamestnávateľa. Oznámením uvedie skutočností, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s 

výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie. Oznámenie, podanie alebo podnet 

bez udania mena, priezviska a adresy sa považujú za anonymné. 

Závažnou protispoločenskou činnosťou je protiprávne konanie, ktoré je: 

1. 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,  

2. trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou 

trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo 

3. správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej  

50 000 eur. 

 

Zodpovednou osobou zamestnávateľa -  Mesto Rajec je hlavná kontrolórka mesta  Rajec – 

Ing, Bibiana Sekáčová, ktorá plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k organizáciám 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec – Materská škola ul. Mudrochova, Materská škola 

ul. Obrancov mieru, Základná škola ul. Lipová,  Základná umelecká škola ul. 1.mája, Domov 

vďaky a Mestské kultúrne stredisko Rajec. 

 

Podnety možno podávať: 

 

1. Elektronickou poštou na adresu:  hlavny.kontrolor@rajec.sk 
 

2. Poštou na adresu :    

            Hlavný kontrolór mesta Rajec, Mestský úrad, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec  

 

3. Osobne:  do podateľne Mestského úradu v Rajci, 1.poschodie č. d.  9 

 

Podnety, ktoré sa doručujú poštou alebo osobne,  je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s  

označením „Neotvárať – podnet pre hlavnú kontrolórku mesta“.  

 

 

         Ing, Bibiana Sekáčová 

                  hlavná kontrolórka mesta 
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