
 
Komisia  pre uplat ňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verej ných 
funkcionárov  pri Mestskom zastupite ľstve v Prievidzi  

 
  

ZÁPISNICA č. 1/2016  
zo zasadnutie komisie konaného 15. februára 2016 

od 16.00 h do 16.30 h 
v  zasadačke primátorky mesta v Mestskom dome na II. poschodí. 

 
Prítomní  : Ing. Branislav Bucák, Helena  Dadíková, František Krško, Július Urík , Mgr.  
                  Ľubomír Vida 
 
Neprítomní : ospravedlnení : JUDr. Ing. Ľuboš  Maxina,  PaedDr. Eleonóra Porubcová   
 
V zmysle rokovacieho  poriadku Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. 
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  v znení neskorších 
predpisov  pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi  bolo zvolané 1. riadne zasadnutie komisie 
v roku 2016. na  pondelok 15. februára 2016 o 16.00 h do zasada čky primátorky mesta 
v Mestskom dome na II. poschodí.    
Pozvánka s návrhom programu  bola zaslaná dňa 11.02.2016 e – mail poštou členom 
komisie, zvoleným uznesením MsZ č. 500/14 dňa 09.12.2014 na ustanovujúcom MsZ pre 
volebné obdobie 2014 – 2018. 
 
Návrh programu : 
 
1. Otvorenie,  schválenie programu, vyplnenie čestných vyhlásení členov komisie  
2. Informácia o žiadosti poslancov MsZ o zverejnenie Oznámenia funkcií, zamestnaní    
    a činností a majetkových pomerov  
3. Príprava materiálov a výziev poslancom MsZ k podaniu „oznámení“ za rok 2015   
4. Uznesenie, záver.  
  
K bodu 1 : 
Rokovanie otvorila a viedla H. Dadíková. Ospravedlnila neprítomných členov, ktorí oznámili 
dôvod neprítomnosti predsedníčke pred konaním zasadnutia komisie ( PaedDr. E. 
Porubcová – mimo PD, JUDr. Ing. Ľ.Maxina, PhD. - PN) . Konštatovala uznášania 
a rokovania schopnosť komisie vzhľadom na počet prítomných členov ( 5 zo 7 ). 
Predsedníčka upozornila, že vyplnenie čestných vyhlásení členov komisie nie je potrebné 
každoročne opakovať, preto sa táto časť programu vypúšťa z rokovania.    
K navrhnutému programu nemali prítomní členovia pripomienky ani pozmeňujúce návrhy – 
viď uznesenie.  
  
K bodu 2 : 
Predsedníčka komisie informovala členov o doručení 4 žiadostí poslancov MsZ – JUDr. 
Martina Lukačoviča, Ing. Richarda Takáča, Mgr. Ľubomíra Vidu a Mgr. Rudolfa Fiamčíka, 
aby boli na internetovej stránke mesta Prievidza zverejnené ich  Oznámenia funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov 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  len oznámenie)  za roky 2014,2015 a následne. Text 
žiadosti bol vo všetkých prípadoch identický spolu so súhlasom na zverejnenie osobných 
údajov podľa osobitného zákona. 
Členovia komisie otvorili archivované krabice s oznámeniami za rok 2014, vybrali 4 
oznámenia žiadateľov spolu s prílohami a krabice opäť uzatvorili ( zalepili ).Poverili 



predsedníčku komisie, aby zabezpečila cez príslušných zamestnancov MsÚ zverejnenie 4 
oznámení s prílohami – viď uznesenie.  
 
 
K bodu 3 : 
Členovia komisie prerokovali postup pri podávaní Oznámení  funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov  poslancov MsZ v Prievidzi podľa ústavného zákona NR SR č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za rok 2015, ktoré majú spolu s primátorkou 
mesta povinnosť podať do 31.3.2016. Poverili predsedníčku komisie, aby všetkým 
poslancom a primátorke mesta zaslala tlačivo oznámenia a výzvu na podanie oznámení 
v termíne do 31.3.2016.   Komisia skontroluje podanie oznámení v zákonom stanovenom 
termíne na 2. zasadnutí v piatok 1.apríla 2016 a následne sa na 3. zasadnutí   bude 
zaoberať obsahom oznámení – viď uznesenie. 
 
K bodu 4:   
Prítomní hlasovali o navrhnutých uzneseniach všetci „za“ a po prijatí uznesenia ukončila 
predsedníčka rokovanie. 
 
  
 
Zapísala : H. Dadíková   
Overil  : Ing. Branislav Bucák                                             Helena Dadíková 
                                                                                        predsedníčka  komisie 
                                                             
 
 
 

Komisia  pre uplat ňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verej ných 

funkcionárov  pri Mestskom zastupite ľstve v Prievidzi  
 
 

UZNESENIE č. 1/2016 
z rokovania komisie č. 1/2016 konaného d ňa 15. februára  2016 

  
 
Komisia pre uplat ňovanie UZ č. 357/2004 Z.z. pri MsZ v Prievidzi 
 
I. konštatuje : 
že je rokovania a uznášania schopná, nakoľko sa z počtu 7 riadnych členov zúčastňuje na 
rokovaní 5 členov komisie; 
 
II. berie na vedomie 
a)žiadosti poslancov MsZ v Prievidzi JUDr. Martin Lukačoviča, Ing. Richarda Takáča, Mgr. 
Ľubomíra Vidu a Mgr. Rudolfa Fiamčíka  o zverejnenie  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 v znení ústavného 
zákona č. 545/2005 Z. z. za rok 2014, 2015 a následne, na internetovej stránke mesta 
Prievidza;   
 
b)návrh termínu 2. rokovania komisie v roku 2016, ktoré zvolá pozvánkou predsedníčka na 
deň 1. apríla 2016 (piatok) o 15.30 h do zasadačky primátorky mesta s tým, že jediným 
bodom programu bude formálna kontrola odovzdania obálok s oznámeniami v zákonnom 
termíne;   



 
III. schva ľuje 
program rokovania komisie na deň 15.02.2016 bez pripomienok; 
 
IV. ukladá predsední čke komisie 
a)zabezpečiť prostredníctvom zodpovedného zamestnanca MsÚ zverejnenie Oznámení 
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 
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. poslancov MsZ v Prievidzi  JUDr. Martina 
Lukačoviča, Ing. Richarda Takáča, Mgr. Ľubomíra Vidu a Mgr. Rudolfa Fiamčíka  za rok 
2014, 2015 a následne tak, ako bolo uvedené v ich žiadostiach; 
 
b)zabezpečiť distribúciu tlačiva 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 v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za rok 
2015 spolu s výzvou k zabezpečeniu doručenia do 31.3.2016  všetkým poslancom MsZ 
v Prievidzi a primátorke mesta.  
 
 
Hlasovanie : za 5 – proti 0 – zdržal sa – 0  
 
 
 
  
                                                                                          Helena Dadíková 
                                                                                      predsedníčka komisie                               
 


