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Názov:   Informácia Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  pri Mestskom 
zastupiteľstve v Prievidzi  
 
 
Dôvodová správa:  
 
Komisia pre uplatňovanie ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení pri MsZ v Prievidzi zasadala dňa 
21. februára 2019. 
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona 
NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov za rok 2017 malo podať celkovo 10 poslancov, v zákonnej lehote do termínu 30 
dní od nastúpenia do funkcie oznámenie podalo 5 poslancov a do termínu rokovania komisie 
všetkých 10 poslancov MsZ.  
Neúplné Oznámenia funkcií, majetkových pomerov a zamestnaní a súvisiacich dokladov 
podalo 5 poslancov MsZ v Prievidzi. Komisia uložila predsedovi komisie písomne vyzvať 
poslancov, ktorí odovzdali neúplné Oznámenia, aby ich do 15 dní odo dňa doručenia výzvy 
doručili do podateľne MsÚ.  
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
číslo: .......................... 
Mestské  zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie  
 a) informáciu, že ku dňu  03. 01. 2019 mali odovzdať v zmysle ústavného zákona               

č. 357/2004 Z. z.  10 novozvolení poslanci MsZ v Prievidzi, ktorí zložili sľub poslanca 
MsZ 03. 12. 2018, Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov poslancov MsZ v Prievidzi podľa ústavného zákona  č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej Oznámenia),   

 b) informáciu, že ku dňu  03. 01. 2019 úplné Oznámenia za rok 2017 odovzdalo 
v zákonnej lehote 5 poslancov, 5 poslancov po uplynutí stanovenej lehoty a neúplné 
Oznámenia podalo 5 poslancov MsZ v Prievidzi. 

  
 
 
 
 
            Mgr. Peter K r š k o 
     predseda Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona 

                                                    č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu  
        pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Prievidzi 

 
 
 

V Prievidzi dňa  4. marca  2019 
 


