
 

 

                 

            Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane     

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

  

  

 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného 

9. mája 2019 od 9.00 hod.  

v zasadačke Mestského domu v Prievidzi 

 

 

Prítomní členovia komisie: 

Mgr. Peter Krško - predseda komisie  Branislav Gigac - podpredseda komisie 

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová - členka JUDr. Petra Hajšelová - členka 

Ing. Richard Takáč - člen   Ing. Miroslav Žiak - člen 

 

Ospravedlnení členovia komisie: 

PaedDr. Eleonóra Porubcová - z dôvodu zahraničnej cesty  

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová - neprítomná pri hlasovaní k 1. a 4. bodu programu 

 

 

Návrh programu zasadnutia komisie: 

1. Otvorenie a schválenie predloženého programu. 

2. Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2018 

poslancov MsZ, bývalých poslancov MsZ a primátorky, ktoré boli podané podľa čl. 7, 

ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení.   

3. Preskúmanie úplnosti oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 

kalendárny rok 2017 od novozvolených poslancov, ktorí boli vyzvaní na ich doplnenie 

4. Informácia o dodaných materiáloch vo veci podnetu p. Vavrinca. 

5. Uznesenie, záver. 

 

K bodu 1) 

 

Prítomná členka a členovia schválili program rokovania komisie, ktorý bol predložený 

predsedom komisie Mgr. Krškom. Z dôvodu oznámeného neskoršieho príchodu PaedDr. 

Kvetoslavy Ďurčovej - zapisovateľky komisie, bol poverený vypracovaním zápisnice Branislav 

Gigac - podpredseda komisie. 

 

Uznesenie k bodu 1) : 

“Hlasovanie o schválení programu rokovania komisie” 

 

ZA: 5  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEPRÍTOMNÍ: 2 

 

 

 



 

 

K bodu 2)  

 

Komisia otvorila odovzdané obálky a preskúmala úplnosť oznámení funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2018 poslancov MsZ, bývalých poslancov 

MsZ a primátorky mesta, ktoré boli podané podľa čl. 7, ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z. v platnom znení. 

 

Členky a členovia komisie zistili, že neúplné oznámenia doručilo 11 osôb, ktoré budú 

predsedom komisie vyzvané na doplnenie informácií v časovej lehote 14 dní od doručenia 

žiadosti o doplnenie. 

Komisia konštatovala, že poslankyne a poslanci napriek tomu, že viackrát dostali inštrukcie 

pri podávaní oznámení, tak stále nerešpektujú všetky náležitosti podania. Poslanec a člen 

komisie Ing. Richard Takáč navrhol, aby sa poslankyniam a poslancom spravilo školenie, ako 

podávať a vypĺňať predmetné oznámenia. Prítomní členovia a členky komisie s jeho návrhom 

súhlasili. 

 

Uznesenie k bodu 2): 

“Komisia konštatuje, že z 36 podaných Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov za kalendárny rok 2018 bolo 11 oznámení neúplných. Komisia poveruje 

predsedu Mgr. Petra Kršku, aby vyzval dotknuté osoby na doplnenie oznámení a ich 

doručenie v lehote do 14 dní od doby doručenia výzvy o doplnenie.“ 

 

ZA: 6  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEPRÍTOMNÍ: 1  

 

K bodu 3) 

 

Po otvorení obálok komisia konštatuje, že všetkých 5 novozvolených poslankýň a poslancov, 

ktorí boli vyzvaní na doplnenie oznámení za rok 2017 splnilo všetky náležitosti podania. 

 

Uznesenie k bodu 3): 

“Komisia konštatuje, že všetkých 5 novozvolených poslankýň a poslancov v lehote do 15 

dní od doručenia výzvy doručilo komisii úplné Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov za kalendárny rok 2017.“ 

 

ZA: 6  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEPRÍTOMNÍ: 1  

 

 

K bodu 4) 

 

Predseda komisie Mgr. Peter Krško informoval o doručení požadovaných meteriálov vo veci 

podnetu p. Vavrinca, ktorý bol postúpený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre 

nezlúčiteľnosť funkcií Komisii pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v 

Prievidzi.  



 

 

 

Členovia a členky komisie navrhli, aby si komisia vyžiadala ďalšie informácie a dokumenty. 

Predložil nasledovné uznesenie: 

 

“Komisia žiada kanceláriu prednostu MsÚ v súčinnosti s právnou kanceláriou MsÚ doplniť 

komisii materiály k podnetu P. Vavrinca, postúpeného z NR SR podľa uvedeného zoznamu: 

a) audiozáznam z predmetného rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, na ktorom 

bolo schválené uznesenie č. 317/06, 

b) žiadosť p. Simušiaka a p. Ondruškovej o zrušenie predkupného práva k pozemku vrátane 

všetkých príloh, 

c) zápisnicu z rokovania Mestskej rady, kedy primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková 

žiadala o kúpu predmetných pozemkov (február 2006), vrátane žiadostí o kúpu pozemku 

zo strany JUDr. Kataríny Macháčkovej a Ing. Jozefa Kobelu, spolu so stanoviskami 

všetkých komisií pri MsZ v Prievidzi, ktoré danú vec prerokovávali.“ 

 

Uznesenie k bodu 4): 

ZA: 4  

PROTI: 1  

ZDRŽAL SA: 0 

NEPRÍTOMNÍ: 2  

 

 

K bodu 5) 

 

Predseda komisie Mgr. Peter Krško poďakoval prítomným za aktívnu účasť. Ďalšie plánované 

zasadnutie komisie sa uskutoční 6. júna 2019 o 9.00 hod. v zasadačke Mestského domu. 

 

 

 

 

 

 

Branislav Gigac, podpredseda komisie                     JUDr. Petra Hajšelová, členka komisie 

              Zapísal:                                                                                      Overila: 

 

 

                                           Mgr. Peter Krško, predseda komisie 

Podpísal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane      

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

 

Uznesenia zo zasadnutia komisie konaného dňa 9. máj 2019 

v zasadačke Mestského domu v Prievidzi 

 

 

Uznesenie 21/2019 

Hlasovanie o schválení programu rokovania komisie.  

 

ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEPRÍTOMNÍ: 2 

 

Uznesenie 22/2019 

Komisia konštatuje, že z 36 podaných Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov za kalendárny rok 2018 bolo 11 oznámení neúplných. Komisia poveruje 

predsedu Mgr. Petra Kršku, aby vyzval dotknuté osoby na doplnenie oznámení a ich 

doručenie v lehote do 14 dní od doby doručenia výzvy o doplnenie. 

 

ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEPRÍTOMNÍ: 1  

 

Uznesenie 23/2019 

Komisia konštatuje, že všetkých 5 novozvolených poslankýň a poslancov v lehote do 15 

dní od doručenia výzvy doručilo komisii úplné Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov za kalendárny rok 2017.  

 

ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEPRÍTOMNÍ: 1  

 

Uznesenie 24/2019 

Komisia žiada kanceláriu prednostu MsÚ v súčinnosti s právnou kanceláriou MsÚ doplniť 

komisii materiály k podnetu P. Vavrinca, postúpeného z NR SR podľa uvedeného zoznamu: 

d) audiozáznam z predmetného rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, na ktorom 

bolo schválené uznesenie č. 317/06, 

e) žiadosť p. Simušiaka a p. Ondruškovej o zrušenie predkupného práva k pozemku vrátane 

všetkých príloh, 

f) zápisnicu z rokovania Mestskej rady, kedy primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková 

žiadala o kúpu predmetných pozemkov (február 2006), vrátane žiadostí o kúpu pozemku 

zo strany JUDr. Kataríny Macháčkovej a Ing. Jozefa Kobelu, spolu so stanoviskami 

všetkých komisií pri MsZ v Prievidzi, ktoré danú vec prerokovávali. 

 

ZA: 4, PROTI: 1, ZDRŽAL SA: 0, NEPRÍTOMNÍ: 2  

 

 

 

Branislav Gigac, podpredseda komisie                     JUDr. Petra Hajšelová, členka komisie 

 

              Zapísal:                                                                                      Overila: 

 

                                           Mgr. Peter Krško, predseda komisie 

Podpísal: 


