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MESTO STARÁ  ĽUBOVŇA 
MESTSKÝ ÚRAD  STARÁ  ĽUBOVŇA      

 
 

Oznámenie pre zamestnancov rozpočtových 

organizácií, príspevkovej organizácie a obchodných 

spoločností zriadených Mestom Stará Ľubovňa 
 

 

 Vzhľadom na aktuálne platné všeobecné záväzné právne predpisy a v zmysle § 10 ods.4 

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

niektorých zákonov, oznámenia na protispoločenskú činnosť na úrovni mesta a organizácií v jej 

zriaďovateľskej pôsobnosti, ako zamestnanci a blízke osoby zamestnancov máte možnosť 

oznamovať nasledovne:  

 

- mailom na mailovú adresu: kontrolor@staralubovna.sk,  

- poštou alebo osobne do podateľne: Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Hlavný kontrolór 

mesta, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa,  

- ústne – osobne  do záznamu  zodpovednej osoby Hlavného kontrolóra Mesta Stará 

Ľubovňa, na Mestskom úrade v Starej Ľubovni, Obchodná 1,  Stará Ľubovňa.  

 

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 sa rozumie oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k 

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

 

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie trestný čin poškodzovania finančných 

záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné 

činy verejných činiteľov alebo trestné činy korupcie, trestný čin, za ktorý sa ustanovuje trest odňatia 

slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, správny delikt, za ktorý možno 

uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo správny delikt, za ktorý možno uložiť 

pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.  

 

Oznamovateľ má právo spolu s oznámením závažnej protispoločenskej činnosti podať žiadosť 

o poskytnutie ochrany. 

 

Podrobnosti sú uvedené v Smernici č. 1/2015, 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 v znení 

neskorších predpisov, v Meste Stará Ľubovňa (ďalej len „Smernica“). Smernica je prístupná na 

pracovisku Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad a na webovom sídle obce, ďalej v rozpočtových 

organizáciách a príspevkovej organizácie, obchodných spoločnostiach zriadených Mestom Stará 
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Ľubovňa nasledovne:  

 

- Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa, IČO: 35534681, 

- Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa, IČO: 35534699, 

- Základná škola, Za vodou 14, Stará Ľubovňa, IČO: 37872931,  

- Základná škola, Podsadek 140, Stará Ľubovňa, IČO: 37883755,  

- Materská škola, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa, IČO: 37876597,  

- Materská škola, Tatranská 21, Stará Ľubovňa, IČO:42089051,  

- Základná umelecká škola, Okružná 9, Stará Ľubovňa, IČO: 35534630,  

- Centrum voľného času, Farbiarska 35, Stará Ľubovňa, IČO: 00188131, 

 

- Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa, Levočská 21, 064 01 Stará 

Ľubovňa, IČO: 31953492,  

 

- Slobyterm s.r.o., Levočská 20, Stará Ľubovňa, IČO: 31719104,  

- Ekos s.r.o., Popradská 24,  Stará Ľubovňa, IČO: 36168475,  

- Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o., Nám.gen.Štefánika 6, Stará Ľubovňa, IČO: 

36477206,  

- Marmon s.r.o., Nám.sv.Mikuláša 12,  Stará Ľubovňa, IČO: 36515469.  

 

 

Možnosť ohlasovať protispoločenskú činnosť priamo orgánom činným v trestnom konaní nie je 

vyššie uvedeným postupom dotknutá. 

 

 

V Starej Ľubovni, dňa 16.9.2019  

 

          

        Ing. Ján Šidlovský, v.r.  

            Hlavný kontrolór 

 

 


