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

ZÁPISNICA
zo zasadnutia konaného dňa 21. marca 2019 o 9.00 hod.
v zasadačke Mestského domu v Prievidzi
Prítomní poslanci MsZ – členovia komisie:
Predseda:

Mgr. Peter Krško

Členovia:

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová,
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Richard Takáč

Hosť:

Branislav Gigac
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Miroslav Žiak / pred záverom
neprítomný

Vladimír Sloboda, predseda výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková sa z účasti na zasadnutí
komisie ako dotknutá osoba ospravedlnila z dôvodu pracovnej cesty.

Návrh programu:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Podnet Mgr. Petra Vavrinca odstúpený z NR SR v súlade s čl.9, odsek 2, písm. b)
ústavného zákona 357/2004 Z.z. v platnom znení
3. Rokovací poriadok Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri MsZ v Prievidzi
4. Podnet p. Jána Mokrého na prešetrenie konania poslanca Ing. Miroslava Žiaka
5. Uznesenie, záver

K bodu 1)
Predseda komisie Mgr. Krško privítal prítomných, konštatoval uznášaniaschopnosť komisie.
Následne privítal Ing. Vladimíra Slobodu, predsedu Výboru Národnej rady SR pre
nezlučiteľnosť funkcií. Predseda komisie predložil návrh programu rokovania komisie.
Hlasovanie: 7 x ZA – 0 x PROTI – 0 x ZDRŽAL SA. Program bol prijatý.
Predseda a poslanci spoločne roztriedili obálky doručené z podateľne do komisie podľa obsahu na
Oznámenia funkcií a majetkových pomerov a na doručené stanoviská k podnetu od dotknutých
osôb.

K bodu 2) Podnet Mgr. Petra Vavrinca odstúpený z NR SR v súlade s čl.9, odsek 2,
písm. b) ústavného zákona 357/2004 Z.z. v platnom znení
a/ Predseda komisie vyzval p. Slobodu o jeho stanovisko k podnetu. Predmetom jeho
návštevy bolo osobné odovzdanie písomného stanoviska členom komisie. Vysvetlil, že vo
Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií neriešili obsah podnetu, ale skôr to, či bola alebo
nebola primátorka mesta v tom čase verejnou funkcionárkou v parlamente. Výbor
skonštatoval, že sa to stalo v predchádzajúcom období a celá vec je na riešení mestského
zastupiteľstva, čo aj vyjadril aj vo svojom písomnom stanovisku. Následne p. Ing. Sloboda
opustil zasadaciu miestnosť.
b/ P. poslankyňa Hajšelová položila otázku či začatie konania podlieha súhlasu MsZ, načo
predseda komisie odpovedal, že konanie sa začalo už prijatím podnetu a následným
vyzvaním dotknutých osôb k podaniu vysvetlenia k podnetu.
c/ Členovia komisie sa dohodli, že na návrh oslovenej osoby pána JUDr. Mladého ho budú
kontaktovať telefonicky. Následne sa s ním pani poslankyňa Porubcová telefonicky
skontaktovala. JUDr. Mladý, ktorý bol v roku 2006 poslancom MsZ v Prievidzi v „hlasitom“
telefonickom rozhovore uviedol, že autora podnetu p. Vavrinca nepozná, nemieni sa dať
vťahovať do problémov, ktoré komisia rieši a vyjadril odporúčanie vytiahnuť si z archívov
mesta zvukové záznamy a zápisnicu z predmetného zasadnutia MsZ. S odstupom 12-tich
rokov si ani netrúfa vyjadrovať sa k veciam, ktoré sa na MSZ riešili, pretože sa na udalosti
už nepamätá a súčasné informácie by boli skreslené.
d/ Členovia komisie pristúpili k preberaniu a otváraniu obálok so stanoviskami dotknutých
osôb. Komisia následne konštatovala, že jej boli v určenom termíne doručené štyri
písomné stanoviská:
-

JUDr. Katarína Macháčková, dňa 20.3.2019, v rozsahu 6 strán
JUDr. Barbora Kútna, dňa 20.3.2019, v rozsahu 1 strana
Ing. Jozef Kobela, dňa 18.3.2019, v rozsahu 1 strana
Helena Ondrušková, dňa 18.3.2019, v rozsahu 1 strana

-

JUDr. Mladý poskytol stanovisko telefonicky

-

Ing. Simušiak sa k podnetu nevyjadril
Mgr. Vavrinec, obálka sa vrátila ako nedoručená - adresát je neznámy. Výzva mu bola
odoslaná aj elektronickou poštou, ktorá je doposiaľ bez odpovede.

Všetky strany z obálok dotknutých osôb boli označené podpisom predsedu alebo podpredsedu
komisie a prekopírované pre všetkých členov komisie.
K bodu 3) Rokovací poriadok Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri MsZ v Prievidzi
Predseda komisie predložil členom komisie návrh na zmenu IS-68 Rokovacieho poriadku
Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
MsZ v Prievidzi s navrhovanou zmenou v čl. 4, bod 4. druhá veta v znení: „V prípade keď sa
členovia komisie dohodnú, že rokovanie komisie bude verejné, pozvánka a program rokovania
komisie sa zverejnia na webovom sídle mesta“.
Hlasovanie: 1 x ZA, 5 x PROTI, 1 x NEPRÍTOMNÝ. Návrh nebol prijatý.

K bodu 4) Podnet p. Mokrého na prešetrenie konania poslanca Ing. Miroslava Žiaka
Komisii bol doručený list adresovaný primátorke JUDr. Kataríne Macháčkovej, ktorého
obsahom bol podnet od odosielateľa Jána Mokrého na prešetrenie konania poslanca Ing.
Miroslava Žiaka. Komisia podnet vzala na vedomie a vyzvala dotknutého poslanca
o zaslanie písomného stanoviska k podnetu. Hlasovanie: 5 x ZA, 0 x PROTI, 1 x ZDRŽAL
SA, 1 x NEPRÍTOMNÝ
K bodu 5) Uznesenie, záver
Na záver komisia zhrnula uznesenia a predseda komisie zasadnutie ukončil s poďakovaním
všetkým členom za aktívnu účasť.

Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Tajomníčka komisie

Overil: Branislav G i g a c
Podpredseda komisie

Mgr. Peter K r š k o
Predseda komisie

Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona cč.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 21. marca 2019
v zasadačke Mestského domu v Prievidzi

Uznesenie

Uznesenie 9/2019
Komisia schvaľuje navrhnutý program rokovania komisie na deň 21. 3. 2019
Hlasovanie – 7 x ZA, 0 PROTI, 0 x ZDRŽAL SA
Uznesenie 10/2019
Komisia konštatuje doručenie stanovísk k podnetu Mgr. Petra Vavrinca postúpeného z NR
SR počte: 4 písomné stanoviská, 1 telefonické stanovisko, 2 dotknuté osoby nedoručili žiadne
stanovisko.
Hlasovanie – 6 x ZA, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽAL SA ,1 NEPRÍTOMNÝ
Uznesenie 11 /2019
Komisia ukladá členom komisie oboznámiť sa s obsahom doručených stanovísk a pripraviť si
svoj návrh riešenia do najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční dňa 3.04.2019.
Hlasovanie: 6 x ZA, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽAL SA, 1 x NEPRÍTOMNÝ
Uznesenie 12/2019
Komisia neschvaľuje návrh predsedu komisie na úpravu IS-68 Rokovacieho poriadku
Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z. z., ktorou sa mení čl. 4, bod 4.
druhá veta nasledovne: „V prípade keď sa členovia komisie dohodnú, že rokovanie komisie
bude verejné, pozvánka a program rokovania komisie sa zverejnia na webovom sídle mesta“.
Hlasovanie: 1 x ZA, 5 x PROTI, 0 x ZDRŽAL SA, 1 x NEPRÍTOMNÝ
Uznesenie 13/2019
Komisia ukladá členom komisie oboznámiť sa s obsahom doručeného podnetu pána Jána
Mokrého na poslanca Miroslava Žiaka.
Hlasovanie – 6 x ZA, 0 x PROTI, 0 x ZDRŽAL SA, 1 x NEPRÍTOMNÝ
Uznesenie 14/2019
Komisia vyzýva poslanca Ing. Miroslava Žiaka k doručeniu písomného stanoviska k podnetu
p. Jána Mokrého v termíne do 15 dní od doručenia výzvy.
Hlasovanie: 5 x ZA, 0 x PROTI, 1 x ZDRŽAL SA, 1 x NEPRÍTOMNÝ

Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Tajomníčka komisie

Overil: Branislav G i g a c
Podpredseda komisie

Mgr. Peter K r š k o
Predseda komisie

