MESTO ILAVA
Mestský úrad
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Dňa 30.09.2019 Mesto Ilava prijalo v súvislosti so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Smernicu o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania oznámení v zmysle
zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Účelom tohto predpisu je úprava postupu pri podávaní
oznámení, preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní
oznámení, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, evidovaní oznámení,
oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, ako aj podrobnosti
o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení. Tento predpis je záväzný pre
všetkých zamestnancov.
Zodpovednou osobou je Hlavný kontrolór mesta JUDr. Vladimír Leško, tel: +42142
4455523, email: kontrolor@ilava.sk
E-mailová adresa primátora: primator@ilava.sk
Spôsob podávania oznámení:
1)
a)
b)
c)

Oznámenie možno podať:
písomne,
ústne do zápisnice,
elektronickou poštou.

2)
Písomné oznámenie sa podáva priamo do rúk zodpovednej osoby osobe alebo do
podateľne MsÚ Ilava, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať
zodpovednej osobe.
3)
Ústne oznámenie sa podáva priamo u zodpovednej osoby, ktorá o ňom vyhotoví
zápisnicu. V zápisnici musí byť uvedené:
a)
predmet oznámenia,
b)
deň podania oznámenia,
c)
kto podáva oznámenie a kto spísal zápisnicu,
4)
Podanie oznámenia elektronickou poštou je prístupné 24 hodín denne a podáva sa
na e-mailovú adresu kontrolor@ilava.sk, na ktorú má prístup len zodpovedná osoba.
Oznámenia smerujúce proti zodpovednej osobe sa doručujú primátorovi Mesta Ilava buď
elektronickou poštou na príslušnú e-mailovú adresu primator@ilava.sk, alebo písomne do
podateľne MsÚ Ilava, pričom v tomto prípade sa oznámenie vloží do obálky, na ktorej je
výslovne uvedené označenie: „PRIMÁTOR – OZNÁMENIE PROTISPOLČENSKEJ ČINNOSTI“,
prípadne poštou na adresu Mesto Ilava, Viktor Wiedermann, Mierové námestie 16/31,
019 01 Ilava, pričom v tomto prípade sa na obálku uvedie: „OZNÁMENIE
PROTISPOLČENSKEJ ČINNOSTI“.
Do Smernice môže každý zamestnanec nahliadnuť u zodpovednej osoby alebo na
počítačovom serveri mesta / zber (R) /.

