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Dôvodová správa 
 

Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov je verejný funkcionár povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu 
verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca, podať písomné oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok. Orgán, 
ktorému sa podávajú oznámení, v podmienkach samosprávy mesta Prievidza Komisia pre 
uplatňovanie ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v platnom znení. Tento orgán je povinný poskytnúť informácie o 
oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom 
prístupe k informáciám. 
 
Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou, 
alebo iným technicky vykonateľným prostriedkom.  
 
Podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, musí byť zo 
žiadosti zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné 
meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký 
spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 
 
Podľa ustanovenia § 14 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ak žiadosť nemá 
predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby 
v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí 
žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ 
žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba 
žiadosť odloží. 
 
Podľa ustanovenia § 14 ods. 4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, žiadosť je podaná 
dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať. 
 
Aby sa zjednodušil  zákonom ustanovený procesný postup pre poslancov mestského 
zastupiteľstva, ktorí majú v úmysle dobrovoľne zverejniť informácie na webovej stránke mesta 
Prievidza v rozsahu ustanoveným zákonom bez toho, aby tretia osoba o uvedené informácie 
požiadala podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, je potrebné upraviť 
zjednodušený postup na podmienky mesta Prievidza. Aby nebolo potrebné o každej 
individuálnej žiadosti zvolať zasadnutie a prijať rozhodnutie Komisiou pre uplatňovanie 
Ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov pre tých poslancov, ktorí o to individuálne požiadajú alebo súhlasia so 
zverejnením nad rámec zákonnej povinnosti, navrhuje sa tento interný postup.  
 
Aj audit Transparency International Slovensko, ktorý bol realizovaný v samospráve mesta, na 
účel zvýšenia transparentnosti v oblasti politiky konfliktu záujmov volených predstaviteľov 
mesta odporučil prijať opatrenia, ktorými umožní zverejňovať oznámenia. Ich rozsah  je 
definovaný v § 9, ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Zároveň navrhujeme, aby boli verejní funkcionári kanceláriou prednostu pred zverejnením 
vyššie uvedených informácií vyzvaní na poskytnutie vysloveného súhlasu na zverejnenie 
informácií v uvedenom zákonnom rozsahu.  
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Návrh uznesení 
 
Mestská rada 
 
I. berie na vedomie  
návrh na zverejňovanie informácií podľa ustanovenia čl. 7 ods. 7 ústavného zákona                         
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v samospráve mesta Prievidza aj na webovej stránke mesta Prievidza podľa § 9, ods. 3 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, po predchádzajúcom udelení súhlasu verejného funkcionára so 
zverejnením týmto spôsobom. 
 
II. odporúča - neodporúča  
MsZ v Prievidzi schváliť zverejňovanie informácií podľa ustanovenia čl. 7 ods. 7 ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v samospráve mesta Prievidza aj na webovej stránke mesta Prievidza podľa 
§ 9, ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, po predchádzajúcom udelení súhlasu verejného funkcionára 
so zverejnením týmto spôsobom. 
 
 
 
Mestské zastupite ľstvo 
 
I. berie na vedomie  
návrh na zverejňovanie informácií podľa ustanovenia čl. 7 ods. 7 ústavného zákona                              
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v samospráve mesta Prievidza aj na webovej stránke mesta Prievidza podľa § 9, ods. 3 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, po predchádzajúcom udelení súhlasu verejného funkcionára so 
zverejnením týmto spôsobom. 
 
II. schvaľuje - neschvaľuje  
zverejňovanie informácií podľa ustanovenia čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v samospráve 
mesta Prievidza aj na webovej stránke mesta Prievidza podľa § 9, ods. 3 zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, po predchádzajúcom udelení súhlasu verejného funkcionára so zverejnením 
týmto spôsobom. 


