
 
Komisia  pre uplat ňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verej ných 
funkcionárov  pri Mestskom zastupite ľstve v Prievidzi  

 
  

ZÁPISNICA č. 4/2016  
zo zasadnutie komisie konaného 26.05.2016 

od 15.00 h do 15.45 h 
v  zasadačke primátorky mesta v Mestskom dome na II. poschodí. 

 
 
Prítomní  : Ing. Branislav Bucák, Helena  Dadíková, František Krško, JUDr. Ing. Ľuboš   
                  Maxina,  PaedDr. Eleonóra Porubcová , Július Urík , Mgr. Ľubomír Vida 
 
   
V zmysle rokovacieho  poriadku Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. 
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  v znení neskorších 
predpisov  pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi  bolo zvolané 4. riadne zasadnutie 
komisie v roku 2016  na  štvrtok 26.05.2016 o 15.00  h do zasada čky primátorky mesta 
v Mestskom dome na II. poschodí.    
 
Pozvánka s návrhom programu  bola zaslaná dňa 25.05.2016 e – mail poštou členom 
komisie, zvoleným uznesením MsZ č. 500/14 dňa 09.12.2014 na ustanovujúcom MsZ pre 
volebné obdobie 2014 – 2018. 
 
Návrh programu : 
 
1.  Otvorenie, schválenie programu    
2. Konanie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane    verejného 
záujmu ( členstvo JUDr. Kataríny Macháčkovej v DR StVPS, a.s. )   
 3. Uznesenie, záver.  
  
K bodu 1 : 
Rokovanie otvorila a viedla H. Dadíková.   Konštatovala uznášania a rokovania schopnosť 
komisie vzhľadom na počet prítomných členov ( 7 zo 7 ).   
K navrhnutému programu nemali prítomní členovia pripomienky ani pozmeňujúce návrhy – 
viď uznesenie.  
  
K bodu 2 : 
a)H.Dadíková informovala členov komisie o obsahu e – mail pošty, ktorú zaslala advokátska 
kancelária JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. na žiadosť (vrátane objednávky v rozsahu 500,00 €) 
mesta Prievidza o vypracovanie stanoviska k členstvu JUDr. Kataríny Macháčkovej ako 
primátorky mesta v dozornej rade Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. 
a.s. (ďalej len DR StVPS , a.s.) 
b) Komisia sa oboznámila s návrhom materiálu :  „Konanie vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov“, 
v ktorého súčasťou je podrobne analyzovaný právny  stav, súvisiaci s členstvom JUDr. 
Kataríny Macháčkovej ako primátorky mesta v DR StVPS, a.s. Materiál bol všetkým členom 
komisie odovzdaný v tlačenej forme. 
K tomuto bodu rokovania prijala komisia uznesenie - viď uznesenie. 
 
 



K bodu 3 : 
Po prijatí uznesenia ukončila predsedníčka rokovanie komisie – viď uznesenie. 
. 
 
 
Zapísala : H. Dadíková   
Overil  : Mgr. Ľubomír Vida                                                 Helena Dadíková 
                                                                                        predsedníčka  komisie 
                                                             
 
 

Komisia  pre uplat ňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verej ných 

funkcionárov  pri Mestskom zastupite ľstve v Prievidzi  
 
 

UZNESENIE č. 4/2016 
z rokovania komisie č. 3/2016 konaného d ňa 26.mája  2016 

  
 
Komisia pre uplat ňovanie UZ č. 357/2004 Z.z. pri MsZ v Prievidzi 
 
I. konštatuje : 
že je rokovania a uznášania schopná, nakoľko sa z počtu 7 riadnych členov zúčastňuje na 
rokovaní 7 členov komisie; 

  
II. berie na vedomie 
informáciu o stanovisku advokátskej  kancelárie JUDr. Jozefa  Sotolářa, PhD. k objednávke 
mesta Prievidza na vypracovania právneho stanoviska k členstvu JUDr. Kataríny 
Macháčkovej, primátorky mesta,  v DR StVPS, a.s.; 
 
III. schva ľuje 
a) program rokovania komisie na deň 26.05.2016 bez pripomienok; 
b) obsah predloženého materiálu : „ Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a 
zamedzenia rozporu záujmov podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov“ 
vrátane návrhu na uznesenie a návrhu textu rozhodnutia MsZ, ktoré bude predložené na 
prerokovanie MsZ dňa 30.05.2016; 
 
IV.    ukladá predsední čke komisie 
zabezpečiť bezodkladne zverejnenie prerokovaného materiálu : „Konanie vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov“ v boxe pre poslancov ako materiál na rokovanie MsZ dňa 30.05.2016. 
   
Hlasovanie : za 7 – proti 0 – zdržal sa – 0  
 
 
 
 
                                                                                          Helena Dadíková 
                                                                                      predsedníčka komisie                               


