
Komisia na ochranu verejného záujmu 

pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

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

 

Zápisnica z (rokovania) - hlasovania Komisie na ochranu verejného záujmu 

konaného  formou per rollam 8. - 9. novembra 2021 

 

 

Predseda komisie  dňa 27.10. 2021 elektronicky oznámil členom komisie, že na adresu mesta bola 

doručená žiadosť od p. Kataríny Lenárovej o sprístupnenie všetkých dostupných majetkových 

priznaní primátorov/primátoriek mesta Prievidza za všetky roky od platnosti Zákona č. 357/2004 Z.z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, t.j. od roku 2004. 

Zároveň konštatoval, že je potrebné  aby  Komisia na ochranu verejného záujmu   pri MsZ  v Prievidzi 

pripravila   dotknuté  oznámenia  v zmysle  článku 7,  bod.8  Ústavného zákona   č. 357/2004  Z.z.   o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov tak, aby mohli byť žiadateľke p. 

Kataríne Lenárovej sprístupnené. 

 

Požiadal  tiež  správcu  registratúry  MsÚ  v  Prievidzi    Ing. Evu Rybárovú   o vytiahnutie  dotknutých 

majetkových  priznaní  z  registratúrneho  strediska  a o  ich  doručenie  komisii na ochranu verejného 

záujmu. 

 

K riešeniu žiadosti navrhol zasadnutie komisie v troch termínoch s týmto návrhom programu: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Žiadosť p. Kataríny Lenárovej o sprístupnenie všetkých dostupných majetkových priznaní 

primátorov/primátoriek mesta Prievidza za všetky dostupné roky od platnosti Zákona č. 357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, t.j. od roku 2004. 

3. Uznesenie 

4. Záver 

 

Nakoľko sa vzhľadom na rôznorodosť povinností jednotlivých členov komisie nepodarilo zosúladiť ani 

jeden z navrhovaných termínov tak, aby bola komisia pri prezenčnom zasadnutí uznášaniaschopná, 

predseda komisie v zmysle čl. 6 IS-113 poslal členom komisie elektronicky návrh hlasovania per 

rollam.  

 

Návrh uznesenia  č. 10/2021 

I. Komisia berie na vedomie, že dňa 19.10.2021 bola mestu Prievidza – Komisii na ochranu verejného 

záujmu doručená žiadosť v zmysle zákona  č. 211/2000 Z. z.  (žiadosť je v prílohe mailu).     Povinnou 

osobou je v tomto prípade v zmysle zákona   č. 357/2004 Z. z. Komisia na ochranu verejného záujmu, 

a na sprístupnenie a lehoty sa vzťahujú ustanovenia Zákona o slobodnom  prístupe  k  informáciám č. 

211/2000 Z. z. 

 

II. Komisia schvaľuje zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu formou  per rollam,  ktoré sa 

uskutočnia  v  dňoch  od  8.11.2021  do  9.11.2021 do 12.00 hod.   v zmysle  IS  – 113  Rokovacieho 

poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu 

 

 

 



Hlasovanie per rollam – uznesenie č.10/2021 

 Hlasujem ZA Hlasujem PROTI Zdržiavam sa 

hlasovania 

Nezúčastnil sa 

hlasovania 

Mgr. Peter Krško ZA    

Bc. Branislav Gigac   
Zdržiavam sa 

hlasovania 

 

PaedDr. Kvetoslava 

Ďurčová 
ZA    

JUDr. Petra 

Hajšelová 
ZA    

PaedDr. Eleonóra 

Porubcová 
ZA    

Ing. Richard Takáč ZA    

Ing. Miroslav Žiak    
Nezúčastnil sa 

hlasovania 

 

Návrh uznesenia  č. 11/2021 

I. Komisia berie na vedomie, že dňa 19.10.2021 bola mestu Prievidza – Komisii na ochranu verejného 

záujmu doručená žiadosť v zmysle zákona  č. 211/2000 Z. z.   ( žiadosť je v prílohe mailu ).  Povinnou 

osobou je v tomto prípade v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.   Komisia na ochranu verejného záujmu, 

a na sprístupnenie a lehoty sa vťahujú ustanovenia Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 

211/2000 Z. z. 

 

II. Komisia schvaľuje, že vybavenie žiadosti v zmysle platnej legislatívy za Komisiu na ochranu 

verejného záujmu bezodkladne zabezpečia: 

Mgr. Peter Krško 

Bc. Branislav Gigac 

Hlasovanie per rollam – uznesenie č.11/2021 

 Hlasujem ZA Hlasujem PROTI Zdržiavam sa 
hlasovania 

Nezúčastnil 
sa hlasovania 

Mgr. Peter Krško ZA    

Bc. Branislav 
Gigac 

  
Zdržiavam sa 
hlasovania 

 

PaedDr. 
Kvetoslava 
Ďurčová 

ZA   
 

JUDr. Petra 
Hajšelová 

ZA   
 

PaedDr. Eleonóra 
Porubcová 

ZA   
 

Ing. Richard 
Takáč 

ZA   
 

Ing. Miroslav Žiak    
Nezúčastnil 
sa hlasovania 

 
Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová tajomník komisie               ....................................... 

Overil: Bc. Branislav Gigac - podpredseda komisie                        ........................................ 

Mgr. Peter Krško - predseda komisie                         ........................................ 

V Prievidzi, 9.  novembra  2021 



 

Komisia na ochranu verejného záujmu 

pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

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

Uznesenia z hlasovania Komisie na ochranu verejného záujmu 

konaného  formou per rollam 8. - 9. novembra 2021 

 

Uznesenie č. 10/2021 

I. Komisia berie na vedomie, že dňa 19.10.2021 bola mestu Prievidza – Komisii na ochranu 
verejného záujmu doručená žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (žiadosť je v prílohe mailu). 
Povinnou osobou je v tomto prípade v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. Komisia na ochranu 
verejného záujmu, a na sprístupnenie a lehoty sa vťahujú ustanovenia Zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám č. 211/2000 Z. z. . 

II. Komisia schvaľuje zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu formou per rollam, ktoré sa 
uskutočnia v dňoch od 8.11.2021 do 9.11.2021 do 12.00 hod. v zmysle IS – 113 Rokovacieho 
poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu. 

Hlasovanie: 

 Za 5 - PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, JUDr. Petra Hajšelová, PaedDr. Eleonóra Porubcová, 
Ing. Richard Takáč, Mgr. Peter Krško 

 Proti - 0 

 Zdržal sa 1 - Bc. Branislav Gigac 

 Nezúčastnil sa 1 - Ing. Miroslav Žiak - člen komisie 
 

Návrh uznesenia per rollam č. 11/ 2021 

I. Komisia berie na vedomie, že dňa 19.10.2021 bola mestu Prievidza – Komisii na ochranu 
verejného záujmu doručená žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (žiadosť je v prílohe mailu). 
Povinnou osobou je v tomto prípade v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. Komisia na ochranu 
verejného záujmu, a na sprístupnenie a lehoty sa vťahujú ustanovenia Zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám č. 211/2000 Z. z.. 

II. Komisia schvaľuje, že vybavenie žiadosti v zmysle platnej legislatívy za Komisiu na ochranu 
verejného záujmu bezodkladne zabezpečia členovia komisie: Mgr. Peter Krško a Bc. Branislav Gigac. 

Hlasovanie: 

 Za 5 - PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, JUDr. Petra Hajšelová, PaedDr. Eleonóra Porubcová, 
Ing. Richard Takáč, Mgr. Peter Krško 

 Proti - 0 

 Zdržal sa 1 - Bc. Branislav Gigac 

 Nezúčastnil sa 1 - Ing. Miroslav Žiak - člen 

 

Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová tajomník komisie              ....................................... 

Overil: Bc. Branislav Gigac - podpredseda komisie                        ........................................ 

Mgr. Peter Krško - predseda komisie                         ........................................ 

 
 
 
V Prievidzi, 9.  novembra  2021 
 


