
            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 

19. augusta 2019 od 9.00 hod.  

v zasadačke Mestského domu v Prievidzi 

 

Prítomní členovia komisie: 

Mgr. Peter Krško - predseda komisie   JUDr. Petra Hajšelová 

Branislav Gigac - podpredseda komisie    PaedDr. Eleonóra Porubcová 

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová - tajomníčka  Ing. Richard Takáč    

        Ing. Miroslav Žiak 

    

Návrh programu zasadnutia:  

1. Otvorenie, schválenie programu.  
2. Opravné a doplňujúce Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových  
pomerov za kalendárny rok 2018 poslancov MsZ podané podľa Čl. 7, ods.  
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení.  
3. Rokovací poriadok komisie MsZ v Prievidzi na ochranu verejného záujmu – návrh  
na aktualizáciu IS 68.  
4. Rôzne.  
5. Uznesenie, záver 
 

K bodu 1) 

Predseda komisie privítal prítomných členov a oboznámil ich s predloženým návrhom 

programu. Poslanec B. Gigac podal návrh, aby komisia hlasovala o uvedení menovitého 

hlasovania poslancov o uzneseniach komisie v zápisniciach. Predseda komisie dal 

hlasovať o návrhu poslanca B. Gigaca. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Po schválení navrhnutého uznesenia rokovania poslanci hlasovali o programe: 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

K bodu 2) 

Na základe uznesenia č. 22/2019 boli dotknutým osobám, ktoré podali neúplné 

oznámenia, predsedom komisie odoslané výzvy na doručenie opravných oznámení za rok 

2018 v lehote do 14 dní od doby doručenia. Členovia komisie skontrolovali úplnosť podaní 

i termín doručenia oznámení.  

Komisia konštatuje, že všetkých 15 vyzvaných poslancov a bývalých poslancov MsZ 

v Prievidzi podalo úplné Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

za kalendárny rok 2018.   

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

K bodu 3) 

K rokovaniu o aktualizácii IS 68 bol prizvaný aj vedúci právnej kancelárie JUDr. Pietrik. 

3.1 Návrh zmeny v Čl.2 bod 4 o zániku členstva v komisii - odstrániť celý bod písm. b) 

v znení: „zmenou politickej príslušnosti člena komisie, ktoré spôsobí nesúlad zloženia 

komisie s ústavným zákonom“ 

Za: 6  Proti: 1 (Krško) Zdržal sa: 0 



3.2 Návrh na doplnenie Čl.3 bod 3:  
„Podpredseda: 
a) podpredseda komisie zastupuje počas neprítomnosti predsedu komisie pri 
vedení komisie, 
b) plní funkciu overovateľa zápisnice“  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

3.3  Návrh na doplnenie Čl.3 bod 5:  

Tajomník 

„e) je zodpovedný za vyhotovenie zápisnice.“ 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

3.4 Návrh na doplnenie textu v Čl.3 bod 6:  
„...v uzavretej obálke s uvedením adresáta - Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona 
č.357/2004 Z. z.  
„Neotvárať – Oznámenie funkcií a majetkových pomerov“  
a s čitateľným uvedením odosielateľa v ľavom hornom rohu obálky.“ 
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

3.5. Návrh na znenie Čl.7 bod 1: 
1. O priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručná zápisnica, ktorá obsahuje najmä 
závery rokovania jednotlivých bodov a výpis hlasovania členov komisie k jednotlivým 
uzneseniam. Zápisnica sa vyhotovuje a overuje najneskôr do 5 pracovných dní od 
ukončenia zasadnutia komisie, pričom za overenie zápisnice sa považuje aj e-mailové 
overenie. Zápisnicu a uznesenia podpisuje predseda, podpredseda a tajomník komisie. 
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

3.6. Návrh na doplnenie Čl.7 bod 4: 
4. Zápisnica z rokovania, uznesenia, výpis hlasovania členov komisie a prezenčná listina 
zo zasadnutia sa zverejňujú na webovom sídle mesta Prievidza najneskôr 
do 10 pracovných dní po ukončení zasadnutia komisie. 
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

K bodu 4) 

V bode Rôzne poslanec B. Gigac navrhol odsúhlasiť používanie názvu Komisie pre 

uplatňovanie ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov skrátene, len v znení „Komisia na ochranu verejného 

záujmu“. 

Za: 5 Proti: 1 (Ďurčová) Zdržal sa: 1 (Krško) 
 

K bodu 5) 
Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie rokovanie ukončil. 
 
 
Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová    ........................................ 
 

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

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

           
V Prievidzi, 21.8.2019 



           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 

19. augusta 2019.  

v zasadačke Mestského domu v Prievidzi 

 

 

Uznesenie 31/2019 

Komisia konštatuje, že všetkých 15 vyzvaných poslancov a bývalých poslancov MsZ 

v Prievidzi podalo úplné Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

za kalendárny rok 2018.   

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie 32/2019 

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

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení pri Mestskom 

zastupiteľstve v Prievidzi, odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi schváliť 

Internú smernicu 104 v podobe, ktorú schválila komisia na svojom zasadnutí 19. 08. 

2019. 

Za: 6 Proti: 1 (Krško) Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie 33/2019 

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

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení pri Mestskom 

zastupiteľstve v Prievidzi, odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi schváliť 

zmenu pôvodného názvu komisie na “Komisia na ochranu verejného záujmu pri 

MsZ v Prievidzi”. 

Za: 5 Proti: 1 (Ďurčová) Zdržal sa: 1 (Krško) 

 

Uznesenie 34/2019 

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

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení pri Mestskom 

zastupiteľstve v Prievidzi, poverujú predsedu komisie - Mgr. Petra Kršku, aby pripravil 

materiály na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi v znení, ako ich 

komisia schválila a aby predložil zastupiteľstvu všetky schválené uznesenia.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 (Krško) 
 

Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová    ........................................ 
 
Overil: Branislav Gigac     ........................................ 
 
Predseda komisie: Mgr. Peter Krško   ........................................ 
 

V Prievidzi, 21.8.2019 


