
Komisia pre ochranu verejného záujmu 

pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

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

Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného 

dňa piatok 6. marca 2020 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. Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“) čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 
5 elektronickými prostriedkami. 
3. Diskusia 
4. Uznesenie, záver 

 

K bodu 1) 

Predseda komisie privítal prítomných členov a zablahoželal kandidujúcim členom komisie 

k ich zvoleniu do funkcie poslancov NR SR. Následne všetkých oboznámil s predloženým 

návrhom programu, ktorý bez doplňujúcich návrhov poslanci jednohlasne schválili. 

Hlasovanie:    Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

K bodu 2) 

Členovia komisie sa oboznámili s novelizáciou ústavného zákona č. 357/2004b Z. z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov, s jeho aktuálnym znením platným od 1.1.2020 a z neho vyplývajúcou  
možnosťou elektronického podania oznámení. 
Komisia prerokovala a schvaľovala materiál spracovaný právnou kanceláriou mesta: 
„Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“) čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 
elektronickými prostriedkami“.  
 
Komisia schvaľuje predložený materiál k podávaniu oznámení elektronickými 

prostriedkami bez pripomienok. 

Hlasovanie:     Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Členovia komisie sa ďalej zaoberali inými spôsobmi podávania Oznámenia funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancami MsZ Prievidza.  

Komisia odporúča dotknutým osobám pri klasickom spôsobe podávania Oznámenia 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov obálku riadne označiť predpísaným 

spôsobom: 

- V ľavom hornom rohu meno (adresa) poslanca (odosielateľa) 

- V pravom dolnom rohu adresa:   Komisia na ochranu verejného záujmu 

     Mestský úrad Prievidza 



     Námestie slobody 14 

971  01 Prievidza 

- Na viditeľnom mieste zreteľne označiť slovom „NEOTVÁRAŤ“ 

Komisia odporúča poslancom a dotknutým osobám priniesť oznámenie osobne na 

sekretariát primátorky, kde ho odovzdá a odovzdanie podpíše.  V prípade doručenia 

poštou je nutné oznámenie poslať ako doporučený list s podacím lístkom. Každý 

poslanec/dotknutá osoba môže oznámenie podať aj elektronicky s elektronickým 

podpisom v zmysle prijatého usmernenia: Podrobnosti pri podávaní Oznámení funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov (ďalej len 

„oznámení“), podľa ústavného zákona č. 357/2004b Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 

5 elektronickými prostriedkami. 

Hlasovanie:     Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Komisia poveruje predsedu P. Kršku oboznámiť poslancov a dotknuté osôby na 

najbližšom zasadnutí MsZ s novelizáciou zákona 357/2004 Z.z. v zmysle jeho novelizácie 

k 1. 1. 2020. 

Hlasovanie:     Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 3) 

Poslanec Richard Takáč odporučil poslať všetkým poslancom MsZ nové informácie 
súvisiace s podávaním Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
do poslaneckých e-mailovách schránok. 
 

 
K bodu 4) 
Po ukončení rokovnia predseda komisia poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
V Prievidzi, 8. 3. 2020 
 
Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová    ........................................ 
 
Overil: Branislav Gigac     ........................................ 
 
Predseda komisie: Mgr. Peter Krško   ........................................ 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Komisia pre ochranu verejného záujmu 

pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

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

Uznesenia zo zasadnutia komisie konaného 

v piatok 6. marca 2020 od 9.00 hod.  

v zasadačke Mestského domu v Prievidzi 

 

Uznesenie 1/2020 

Komisia schválila program rokovania I. zasadnutia komisie v roku 2020 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie 2/2020 

Komisia schvaľuje dokument:  Podrobnosti pri podávaní Oznámení funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových   pomerov verejných funkcionárov (ďalej len „oznámení“), podľa 
ústavného zákona č. 357/2004b Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 
elektronickými prostriedkami. Bez pripomienok. 
 

Hlasovanie:     Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie 3/2020 

Komisia odporúča dotknutým osobám pri podávaní Oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov obálku riadne označiť predpísaným spôsobom: 

- V ľavom hornom rohu čitateľne meno (adresa) poslanca (odosielateľa) 

- V pravom dolnom rohu adresa:   Komisia na ochranu verejného záujmu 

     Mestský úrad Prievidza 

     Námestie slobody 14 

972  01 Prievidza 

- Na viditeľnom mieste zreteľne označiť slovom „NEOTVÁRAŤ“ 

Priniesť oznámenie osobne na sekretariát primátorky, kde ho odovzdá a jeho odovzdanie 

potvrdí podpisom. V prípade doručenia poštou oznámenie poslať ako doporučený list s 

podacím lístkom. V prípade podania oznámenia elektronicky s elektronickým podpisom 

postupovať v zmysle usmernenia: Podrobnosti pri podávaní Oznámení funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov (ďalej len 

„oznámení“), podľa ústavného zákona č. 357/2004b Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 

5 elektronickými prostriedkami. 
 

Hlasovanie:     Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie 4/2020 

Komisia poveruje predsedu P. Kršku na najbližšom zasadnutí MsZ oboznámiť poslancov 

a dotknuté osôby s aktuálnym znením zákona 357/2004 Z.z. v zmysle jeho novelizácie s 

platnosťou od 1. 1. 2020. 

Hlasovanie:     Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

 

V Prievidzi, 8. 3. 2020 zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová ........................................... 
 

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

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


