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Dôvodová správa:  

 

Dňa 9. marca 2022  boli komisiou, prostredníctvom poslaneckých mailových schránok, 

upozornené všetky dotknuté osoby /poslankyne a poslanci MsZ v Prievidzi/ na povinnosť 

podať do termínu 30. apríl 2022 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov verejného funkcionára za rok 2021. 

Dňa 9. mája 2022 vykonali členovia Komisie na ochranu verejného záujmu kontrolu doru-

čených Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ 

v Prievidzi. V stanovenom termíne boli odovzdané oznámenia od všetkých 25 poslancov. 

Po skontrolovaní oznámení komisia prijala uznesenie 2/2022 v znení: Komisia konštatuje, 

že Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 

2021 aj s uvedenými prílohami odovzdalo do termínu stanoveného zákonom všetkých 25 

poslancov. 

 

 

Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve v 

Prievidzi o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri vý-

kone funkcií verejných funkcionárov za rok 2021 

 

Na základe čl. 5 bod 7 IS -113 /Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu/, 

komisia predkladá mestskému zastupiteľstvu raz ročne správu o dodržiavaní ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. zo strany jednotlivých verejných funkcionárov za príslušný kalen-

dárny rok.  

 

Predkladaná informácia a následný návrh na uznesenie sa týka povinnosti 25 poslancov 

MsZ v Prievidzi podať 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 2021.  

 

Dňa 9. marca 2022 boli komisiou prostredníctvom poslaneckých mailových schránok upo-

zornené všetky dotknuté osoby /poslankyne a poslanci MsZ v Prievidzi/ na povinnosť podať 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za 

rok 2021. Súčasťou mailovej správy boli aj dokumenty:  

 

1. Informácie k podaniu Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejného funkcionára za rok 2020 a informácie o novelizácii ústavného zákona 
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357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 

znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2020. 

 

2. Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochra-

ne verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“) čl. 7 ods. 1 a čl. 8 

ods. 5 elektronickými prostriedkami. 

 

3. Zákonom predpísané klasické a elektronické tlačivo k podaniu oznámenia. 

 

 

Komisia vo veci vyhodnotenia podaní Oznámení poslancov MsZ Prievidza zasadala dňa 9. 

mája 2022. Po skontrolovaní všetkých oznámení komisia prijala Uznesenie 2/2022: 

Komisia konštatuje, že Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 

kalendárny rok 2021 aj s uvedenými prílohami odovzdalo do termínu stanoveného 

zákonom všetkých 25 poslancov. 

 

Hlasovanie:    Za: 5  Proti: 0     Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 0 

Podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov mali poslanci MsZ v Prievidzi  povinnosť k termínu 30. apríl 

2022 podať Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2021.  

Podanie sa týkalo 25 poslancov MsZ. 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

číslo: .......................... 

Mestské  zastupiteľstvo  

I. berie na vedomie 

informáciu Komisie na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve v 

Prievidzi o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

poslancov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2021. 

 

 


