
Komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Novákoch na ochranu verejného 

záujmu, zriadenej podľa § 7 ods. 5 písm. a) Zákona  

č. 357/2004 Z. z. 
 

Zápisnica z rokovania komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, konaného dňa 28. 06 . 2016 

 

Prítomní: Bc. Anton Hajnovič, p. Peter Miština 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Prerokovanie sťažnosti 

3. Záver 

 

K bodu 1 

Bc. Hajnovič, predseda komisie, otvoril zasadnutie komisie, oboznámil s programom rokovania. 

 

K bodu 2 

- Sťažnosť evidovanú pod číslom 5891/1011/2016 podala dňa 15. 04. 2016 Ing. Oľga 

Valchovníková, Šoltésovej 229/7, 972 71  Nováky. Predmet sťažnosti: druhá opakovaná sťažnosť - 

Nakoľko obdržaný list Mesta Nováky zo dňa 2.3.2016, pod číslom 1221/481/2016 je neodpovedný 

písomne vznesenej námietke zo dňa 18.5.2015, nemožno konštatovať mnou uplatnenej sťažnosti zo 

dňa 5.8.2015 ako aj opakovanej sťažnosti zo dňa 12.10.2015 za vybavené. 

 

K prešetreniu sťažnosti je vypracovaná príloha č. 6 k Zásadám postupu pri vybavovaní sťažností. 

Po konzultácii s právnym zástupcom mesta sa prítomní členovia komisie zhodli, že sťažnosť je 

neopodstatnená, vo veci boli vykonané všetky potrebné opatrenia, aby nedochádzalo k zrejmému 

zásahu do pokojného stavu. 

 

Opätovne boli prerokované nasledovné sťažnosti: 

- Sťažnosť evidovanú pod číslom 1404/539/2016 podal dňa 09. 03. 2016 Ing. Marián Šimka, 

Kollárova 684/15, 972 71  Nováky. Predmet sťažnosti: nehospodárne vynakladanie finančných 

prostriedkov z rozpočtu mesta Nováky – šafárenie na ZŠ Nováky. Sťažnosť je zameraná proti 

konaniu primátora, prednostu MsÚ, riaditeľke ZŠ a zástupkyni riaditeľky ZŠ. 

 

- Sťažnosť evidovanú pod číslom 1406/541/2016 podal dňa 09. 03. 2016 Ing. Marián Šimka, 

Kollárova 684/15, 972 71  Nováky. Predmet sťažnosti: podozrenie s nehospodárneho nakladania 

s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta. Sťažnosť je zameraná proti konaniu primátora, 

prednostu MsÚ a pracovníkov MsÚ Nováky. 

 

K prešetreniu sťažnosti č. 1404/539/2016 a sťažnosti č. 1406/541/2016 je vypracovaná príloha č. 6 

k Zásadám postupu pri vybavovaní sťažností. Po opätovnom prerokovaní sa prítomní členovia 

komisie zhodli, že sťažnosť je neopodstatnená, v sťažnostiach nie je uvedené, ako boli porušené 

práva sťažovateľa.  

Hlavný kontrolór ma v pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, schválenom na rokovaní MsZ 

dňa 27. 06. 2016, vykonať kontrolu vybraných zmlúv uzatvorených mestom Nováky. 

 

K bodu 3 

Po prerokovaní programu predseda komisie ukončil rokovanie. 

 

V Novákoch, dňa 29. 06. 2016 

 

Zapísal: Bc. Anton Hajnovič 


