
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 12. 05. 2021.  

 

Prítomní: Mgr. D. Horná, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok, p. I. Obžera 

 

Program:  1. Otvorenie 

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

pomerov v zmysle Zákona 357/2004 Z. z. 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

K bodu 1 

Mgr. D. Horná, predsedníčka komisie, otvorila zasadnutie komisie, privítala prítomných členov a 

oboznámila ich s programom rokovania. 

 

K bodu 2 

Mgr. D. Horná - v zmysle Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov majú poslanci Mestského zastupiteľstva a 

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

pomerov“ do 30 dní odo dňa, kedy sa ujali svojej funkcie za kalendárny rok 2019 a k 30. 04. 2021 

odovzdať „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ za rok 2020. 

K písomnému oznámeniu je potrebné priložiť kópiu podaného daňového priznania k dani z príjmov 

fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok alebo iný doklad vydávaný na daňové účely 

obsahujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za prechádzajúci kalendárny rok.  

 

Členovia komisie otvorili obálky s vyplnenými tlačivami „Oznámení ...“  

 

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

pomerov“ poslancov MsZ komisia konštatuje, že: 

- Primátor mesta splnil svoju povinnosť a predložil Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti 

a majetkových pomerov v stanovenom termíne 

- Povinnosť splnil aj poslanec, ktorý nastúpil na uvoľnený poslanecký mandát v roku 2020 

a podal Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov za rok 2019 

- 11 poslancov MsZ splnilo povinnosť a predložilo Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti 

a majetkových pomerov v stanovenom termíne 

- Povinnosť splnili aj poslanci, ktorí v roku 2020 uvoľnili poslanecké mandáty a podali 

„Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (uplynutí 1 roka). 

 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedníčka komisie ukončila rokovanie, poďakovala 

prítomným členom za aktívnu účasť a rokovanie komisie ukončila. 

 

 

V Novákoch, dňa 12. 05. 2021 

 

 

Zapísala: Mgr. Dana Horná 


