
Komisia pre ochranu verejného záujmu 

pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného 

dňa 20. júl 2020 o 8.30 hod.  

v zasadacej miestnosti Mestského domu v Prievidzi 

 

Prítomní členovia komisie: Mgr. Peter Krško - predseda komisie, Branislav Gigac - podpredseda 

komisie, PaedDr Kvetoslava Ďurčová – tajomníčka, Ing. Miroslav Žiak  

Ospravedlnení členovia komisie: PaedDr. Eleonóra Porubcová, JUDr. Petra Hajšelová, Ing. Richard 

Takáč 

  

Návrh programu zasadnutia:  

1. Otvorenie, schválenie programu.  

2.  Kontrola doručených opravných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

za kalendárny rok 2019 poslancov MsZ v Prievidzi podľa Čl. 7, ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z. v platnom znení.  

3. Diskusia 

4. Uznesenie  

5. Záver 

 

K bodu 1) Program zasadnutia  

Predseda komisie privítal prítomných členov, oboznámil ich s predloženým návrhom programu. 

Program bol bez zmien schválený.  

Hlasovanie:    Za: 4  Proti: 0     Zdržal sa: 0 

K bodu 2) Kontrola doručených opravných oznámení 

Členovia komisie postupne otvárali jednotlivé obálky s doručenými tlačivami opravných oznámení 

a kontrolovali úplnosť údajov a doložených príloh. Konštatovali že všetci vyzvaní poslanci doručili 

opravné oznámenia v stanovenej lehote a bez nedostatkov. 

 

K bodu 3)  Diskusia 

 

Komisia konštatuje, že si vo veci Oznámení za rok 2019 svoju úlohu splnila a ukladá predsedovi komisie 

vyzvať prednostu MÚ aby zabezpečil v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. 

skenovanie a zverejnenie Oznámení na webovom sídle mesta. 

Členovia komisie po diskusii vyzvali predsedu aby predložil do MsZ informáciu o priebehu plnenia 

zákonnej povinnosti poslancov MsZ v Prievidzi vo veci podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov za kalendárny rok 2019.  

Poslanec Ing. Miroslav Žiak podal návrh, aby bola odmeňovaná aj funkcia zapisovateľa Komisie na 

ochranu verejného záujmu rovnako, ako tomu je pri všetkých komisiách MsZ. 

 

 



K bodu 4)  Uznesenia 

Uznesenie 11/2020: Komisia schvaľuje navrhnutý program zasadnutia komisie bez doplkov. 

1. Otvorenie, schválenie programu.  

2.  Kontrola doručených opravných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 

kalendárny rok 2019 poslancov MsZ v Prievidzi podľa Čl. 7, ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

v platnom znení.  

3. Diskusia 

4. Uznesenie  

5. Záver 

Hlasovanie:    Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie 12/2020: Komisia konštatuje, že všetci poslanci ktorí boli  na základe uznesení komisie č. 

9/2020 a 10/2020 zo dňa 17. 6. 2020 vyzvaní k podaniu opravného Oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2019 si svoju povinnosť splnili a v stanovenom čase 

opravné oznámenie podali. 

Hlasovanie:    Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Uznesenie 13/2020: Komisia žiada prednostu MsÚ aby v súlade so zákonom o ochrane osobných 

údajov č. 18/2018 Z. z. zabezpečil skenovanie a zverejnenie Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov poslancov MsZ v Prievidzi za kalendárny rok 2019. 

Hlasovanie:    Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 14/2020:  Komisia ukladá predsedovi predložiť do MsZ informáciu Komisie na ochranu 

verejného záujmu o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa 

ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov za rok 2019. 

Hlasovanie:    Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 15/2020: Komisia žiada prednostu MsÚ zabezpečiť odmeňovanie funkcie zapisovateľa 

Komisie na ochranu verejného záujmu podľa IS č. 101 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 

a ďalších fyzických osôb. 

Hlasovanie:    Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5) Záver 

Na záver boli obálky s oznámeniami  zabalené a riadne odložené do trezoru MsÚ. Predseda poďakoval 

zúčastneným členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová    ........................................ 

Overil: Branislav Gigac     ........................................ 

Predseda komisie: Mgr. Peter Krško   ........................................ 

 

V Prievidzi, 20. júl 2020 
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V Prievidzi, 20. júl 2020 


