
 

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 17. 05 . 2016 

 

Prítomní: Bc. Anton Hajnovič, Mgr. Dana Horná, p. Peter Miština 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Kontrola odovzdaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov v zmysle Zákona 357/2004 Z. z. 

3. Prerokovanie sťažnosti 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1 

Bc. Hajnovič, predseda komisie, otvoril zasadnutie komisie, privítal prítomných členov a oboznámil 

ich s programom rokovania. 

 

K bodu 2 

Bc. Hajnovič - v zmysle Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení ústavného Zákona č. 545/2005 Z. z. majú poslanci Mestského 

zastupiteľstva a primátor mesta povinnosť predložiť „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov“ za kalendárny rok 2015 k 31. marcu 2016. K tomuto písomnému 

oznámeniu je potrebné doložiť potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických 

osôb za predchádzajúce obdobie do 30. 04. daného roka.  

 

Na základe doručených písomných podaní „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov“ poslancov MsZ a primátora mesta komisia konštatuje, že: 

1/ primátor mesta v stanovenom termíne splnil svoju povinnosť a predložil Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

2/ 6 poslancov MsZ v stanovenom termíne si splnilo povinnosť a predložilo požadované podania:             

p. Jakubis, p. Hvojníková, Mgr. Horná, Ing. Zgančík, Bc. Hajnovič, p. Miština 

3/ primátor predchádzajúceho volebného obdobia splnil svoju povinnosť a predložil Oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

 

Predseda komisie vyzve poslancov, ktorí neodovzdali „Oznámenie funkcií...“, aby predložili 

vyplnené tlačivo „Oznámenie funkcií...“ na sekretariát primátora mesta. 

 

 

K bodu 3 

- Sťažnosť evidovanú pod číslom 1813/2477/2016 podala dňa 21. 03. 2016 Ing. Oľga 

Valchovníková, Šoltésovej 229/7, 972 71  Nováky. Predmet sťažnosti: porušenie „Zásad“ pri 

vybavovaní námietky. 

 

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

 

 

K bodu 4 

Bc. Hajnovič - uznesením č. 303/2016 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 25. 04. 2016 



bolo hlavnému kontrolórovi uložené vykonať kontrolu sťažnosti 1404/539/2016 a sťažnosti 

1406/541/2016 v termíne do 03. 06. 2016. 

 

Hlavný kontrolór nepochopil alebo nechcel pochopiť úlohu, ktoré uložilo MsZ. Komisia sa 

jednohlasne zhodla, že vyhodnotenie uznesenia nie je adekvátne a hlavný kontrolór sa zbavil 

zodpovednosti. Komisia je nespokojná so stanoviskom hlavného kontrolóra. 

 

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

k Zásadám postupu pri vybavovaní sťažností. 

 

 

K bodu 5 

Po prerokovaní programu predseda komisie ukončil rokovanie, poďakoval prítomným členom za 

aktívnu účasť a rokovanie komisie ukončil. 

 

 

V Novákoch, dňa 19. 05. 2016 

 

 

Zapísal: Bc. Anton Hajnovič 


