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Dôvod predloženia 

 

 

V zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

a) zriaďuje Komisiu podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

b) volí členov Komisie Mestského zastupiteľstva v Novákoch v nasledovnom zložení:  

1. .................... 

2. .................... 

3. .................... 

c)  volí z členov Komisie Mestského zastupiteľstva v Novákoch predsedu: ...................... 

d) ruší uznesenie č. 15/2015 zo dňa 02. 01. 2015 

 

__________________________________________________________________________ 

Dôvodová správa 

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov upravuje povinnosti a obmedzenia pre verejných 

funkcionárov, ktorými sú podľa článku 2 ods. 1 písm. o) a p) primátor mesta a poslanci 

mestského zastupiteľstva (ďalej len „MsZ“). Za účelom zamedzenia vzniku rozporu osobného 

záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie je potrebné 



okrem iného, zriadiť komisiu MsZ v zmysle článku 7 ods. 5 zákona. V súlade s článkom 7 ods. 

5 zákona členom tejto komisie môže byť iba poslanec MsZ. Ak sú v mestskom zastupiteľstve 

zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z 

jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu 

nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne 

týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického 

hnutia s najvyšším počtom poslancov. Úlohou komisie je najmä: - sústreďovať oznámenia 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa článku 7 ods. 1 zákona primátora 

mesta a poslancov MsZ, - v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti oznámení 

požiadať verejných funkcionárov o vysvetlenie, v prípade nepostačujúceho podaného 

vysvetlenia je komisia oprávnená dať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu, - 

poskytovať informácie o podaných oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu 

ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa citovaného zákona je 

primátor mesta a poslanec MsZ povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, 

a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny 

rok. K písomnému oznámeniu primátor mesta a poslanec MsZ priloží najneskôr do 30. apríla 

potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad 

vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za 

predchádzajúci kalendárny rok.  


