Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení pri MsZ v Prievidzi

z

ZÁPISNICA
zo zasadnutia konaného dňa 3. apríla 2019 o 9.00 hod.
v zasadačke Mestského domu v Prievidzi

Prítomní poslanci MsZ – členovia komisie:
Predseda:
Členovia:

Mgr. Peter Krško
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová,
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Richard Takáč

Branislav Gigac
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Miroslav Žiak

Návrh programu :
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny
rok 2018 primátorky a poslancov MsZ podané podľa Čl. 7, ods.1 ústavného zákona č. 357/2004
Z. z. v platnom znení.
3. Podnet Mgr. Petra Vavrinca odstúpený komisii z NR SR v súlade s Čl. 9, ods.2,
písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení.
4. Uznesenie, záver.
K bodu 1)
Predseda komisie Mgr. Krško privítal prítomných, konštatoval uznášaniaschopnosť komisie a
predložil návrh programu rokovania komisie. Ing. Žiak podal návrh na doplnenie programu o riešenie
podnetu Jána Mokrého na jeho osobu.
Doplnený program rokovania bol schválený. Hlasovanie: 6x ZA – 0 PROTI – 1x ZDRŽAL SA
Doplnený bod programu bol zradený ako bod č. 4), uznesenie a záver boli zaradené ako bod č.5).
K bodu 2) Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok
2018 primátorky, poslancov MsZ podané podľa Čl. 7, ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
v platnom znení (ďalej len Oznámenie).
Všetky doručené obálky z podateľne boli prevzaté predsedom komisie a následne skontrolované
členmi komisie. Kontrola spočívala:
- v dodržaní termínu odovzdania jednotlivých Oznámení (do 31. marca 2019)
v počte odovzdaných obálok, či sú doručené od všetkých osôb pre ktoré táto povinnosť zo
zákona 357/2004 Z. z. vyplýva.
Komisia konštatuje:
Komisii boli v stanovenom termíne doručené obálky s Oznámeniami od všetkých osôb ktorých
sa táto povinnosť týkala.
Hlasovanie: 7x ZA – 0 PROTI – 0 ZDRŽAL SA
Komisia ukladá:
- členom komisie povinnosť oboznámiť sa na najbližšom zasadnutí komisie /dňa 9.5.2019/
s obsahom doručených Oznámení a preskúmať ich úplnosť vrátane a priložených dokladov.
V prípade neúplnosti Oznámení vyzvať danú osobu k doplneniu dokladov.
Hlasovanie: 7x ZA – 0 PROTI – 0 ZDRŽAL SA

K bodu 3) . Podnet Mgr. Petra Vavrinca odstúpený komisii z NR SR v súlade s Čl. 9, ods.2,
písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení.
Poslanci sa oboznámili so stanoviskami dotknutých osôb. Podľa poslanca R. Takáča sa objavili nové
skutočnosti, ktoré preukazujú záujem p. primátorky o predmetný pozemok už v minulosti, ešte ako
poslankyne MsZ a žiada do ďalšieho zasadnutia komisie pripraviť nasledujúce materiály:
-

zmluvy p. Simušiaka a p. Ondruškovej z 28. 6. 2006
dodatky o zrušení predkupného práva
zvukové záznamy z predmetného MsZ z febr./2006
zápisnice z komisií a MsR
žiadosti o kúpu pozemku

Komisia žiada kanceláriu prednostu MsÚ v súčinnosti s právnou kanceláriou MsÚ predložiť komisii
materiály k podnetu P. Vavrinca, postúpeného z NR SR podľa vyššie uvedeného zoznamu.
Hlasovanie: 7x ZA – 0 PROTI – 0 ZDRŽAL SA
K bodu 4) Podnet Jána Mokrého na porušovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslancom Ing. Miroslavom
Žiakom
Ústne vyjadrenie prítomného poslanca k danému podnetu: „Podnet nespĺňa náležitosti na to, aby sme
sa ako komisia ním zaoberali, chýba kontaktná adresa odosielateľa a okrem mena akýkoľvek
identifikačný údaj. K obsahu podnetu uvádzam, že poslanecký mandát nie je to, čím sa dá uživiť
a treba vykonávať aj inú činnosť, ako je len poslancovanie. Som zamestnaný v rodinnej firme, ktorá sa
zaoberá predajom zdravej stravy. Nevystupujem tam ako politická osoba. Ak som porušil zákon, je to
moja chyba a ak to má byť dôvod, aby som prišiel o finančné prostriedky, ktoré dostávam v meste,
ktoré ma neživia, tak budem prvý, ktorý sa vzdá poslaneckého platu a budem hovoriť o tom, že tento
zákon je chybný.“
Poslanec Takáč sa stotožňuje s názorom, že podnet je bezpredmetný, nakoľko chýbajú kontaktné
údaje odosielateľa.
Poslanec Gigac položil otázku, na základe čoho poslanec Takáč konštatuje, že podnet je
bezpredmetný a či sa komisia predsa len nemá zaoberať podnetom, hoc by bol aj anonymný.
Predseda komisie Mgr. Peter Krško navrhol požiadať o odborné stanovisko právnu kanceláriu MsÚ
a zaoberať sa podnetom až keď bude k dispozícii právne stanovisko, či predmetný článok je/nie je
reklama.
Hlasovanie: 1x ZA – 4 PROTI – 1 ZDRŽAL SA – 1 NEHLASOVAL
Ing. Richard Takáč predložil k prerokovávanému bodu návrh na uznesenie komisie: Komisia dáva MsZ
návrh na ukončenie konania vo veci podnetu pána Mokrého s tým, že podanie nespĺňa náležitosti
podania, je bez kontaktných údajov a podnet je neopodstatnený nakoľko článok poslanca Ing.
Miroslava Žiaka nie je reklama.
Hlasovanie: 4x ZA – 1 PROTI – 1 ZDRŽAL SA – 1 NEHLASOVAL
Zasadnutie predseda komisie ukončil poďakovaním všetkým členom za aktívnu účasť.

Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
tajomníčka komisie
Overil: Branislav Gigac
podpredseda komisie

Mgr. Peter K r š k o
predseda komisie

Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení pri MsZ v Prievidzi
Uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 3. apríla 2019
v zasadačke Mestského domu v Prievidzi

Uznesenie 15/2019
Komisia schvaľuje navrhnutý program rokovania komisie na deň 3. 4. 2019 doplnený o bod podľa
návrhu Ing. Žiaka vo veci podnetu Jána Mokrého na jeho osobu:
1.) Otvorenie, schválenie programu.
2.) Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2018
poslancov MsZ podané podľa Čl. 7, ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení.
3.) Podnet Mgr. Petra Vavrinca odstúpený komisii z NR SR v súlade s Čl. 9, ods.2, písm. b) ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení.
4.) Podnet Jána Mokrého v súvislosti s plnením všeobecných povinností a obmedzení podľa Čl. 4,
ods.2, písm. f) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v platnom znení odstúpený komisii kanceláriou
primátorky.
5. Uznesenie, záver.
Hlasovanie – 6 x ZA, 0 PROTI, 1 ZDRŽAL SA
Uznesenie 16/2019
Komisia konštatuje: Komisii boli v stanovenom termíne do 31. marca 2019 doručené obálky
s Oznámeniami od všetkých osôb ktorých sa táto povinnosť podľa Ústavného zákona č.357/2004 Z. z.
týkala.
Hlasovanie: 7x ZA – 0 PROTI – 0 ZDRŽAL SA
Uznesenie 17/2019
Komisia ukladá členom komisie povinnosť oboznámiť sa na najbližšom zasadnutí komisie /dňa
9.5.2019/ s obsahom doručených Oznámení a preskúmať ich úplnosť vrátane a priložených dokladov.
Hlasovanie: 7x ZA – 0 PROTI – 0 ZDRŽAL SA
Uznesenie 18/2019
Komisia žiada kanceláriu prednostu MsÚ v súčinnosti s právnou kanceláriou MsÚ predložiť komisii
materiály k podnetu P. Vavrinca, postúpeného z NR SR podľa uvedeného zoznamu:
-

zmluvy p. Simušiaka a p. Ondruškovej z 28. 6. 2006
dodatky o zrušení predkupného práva
zvukové záznamy z predmetného MsZ z febr./2006
zápisnice z komisií a MsR
žiadosti o kúpu pozemku

Hlasovanie: 7x ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽAL SA
Uznesenie 19/2019
Komisia neschvaľuje návrh predsedu komisie Mgr. Petra Krška požiadať právnu kanceláriu MsÚ
o odborné stanovisko vo veci podnetu pána Mokrého či predmetný článok je/nie je reklama a následne
sa ním zaoberať na ďalšom rokovaní komisie.
Hlasovanie: 1x ZA – 4 PROTI – 1 ZDRŽAL SA – 1 NEHLASOVAL
Uznesenie 20/2019
Komisia schvaľuje: návrh Ing. Richarda Takáča predložiť zastupiteľstvu návrh na ukončenie konania
vo veci podnetu pána Mokrého s tým, že podanie nespĺňa náležitosti podania, je bez kontaktných
údajov a podnet je neopodstatnený nakoľko článok poslanca Ing. Miroslava Žiaka nie je reklama.
Hlasovanie: 4x ZA – 1 PROTI – 1 ZDRŽAL SA – 1 NEHLASOVAL

Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
tajomníčka komisie

Mgr. Peter K r š k o
predseda komisie

Overil: Branislav Gigac
podpredseda komisie

