
 
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. 3/2016  
zo zasadnutie komisie konaného 31. marca 2016 

od 16.00 h do 17.30 h 
v  zasadačke primátorky mesta v Mestskom dome na II. poschodí. 

 
Prítomní  : Ing. Branislav Bucák, Helena  Dadíková, František Krško, JUDr. Ing. Ľuboš   
                  Maxina,  Július Urík , Mgr. Ľubomír Vida 
 Neprítomná : 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 3. riadne zasadnutie 
komisie v roku 2016  na  stredu 04.05.03.2016 o 17. 00 h do zasada čky primátorky 
mesta v Mestskom dome na II. poschodí.    
Pozvánka s návrhom programu  bola zaslaná dňa 02.05.2016 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    
2. Kontrola úplnosti a obsahu „oznámení“ PM, HKM a poslancov MsZ za rok 2015    
3.  Uznesenie, záver.  
  
K bodu 1 : 
Rokovanie otvorila a viedla H. Dadíková.   Konštatovala uznášania a rokovania schopnosť 
komisie vzhľadom na počet prítomných členov ( 6 zo 7 ).   
K navrhnutému programu nemali prítomní členovia pripomienky ani pozmeňujúce návrhy – 
viď uznesenie.  
  
K bodu 2 : 
 Členovia komisie otvorili obal s oznámeniami za rok 2015 ( uložený v trezore v kancelárii 
sekretariátu PM) a postupne otvorili 27 obálok + 2 obálky s doplnenými, resp. opravenými 
oznámeniami.   
  
Komisia kontrolovala obsah Oznámení  funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov  poslancov MsZ a primátorky mesta  Prievidza 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.  
Primátorka mesta a hlavná kontrolórka odovzdali oznámenie a majetkové priznanie 
zákonným spôsobom. 
Z 25 odovzdaných oznámení ( s prílohami) poslancov, boli u poslancov MUDr. Jaroslava 
Cigaňáka, Mgr. Rudolfa Fiamčíka, JUDr. Martina Lukačoviča, MVDr. Vladimíra Petráša, 
PaedDr. Eleonóra Porubcovej a Kataríny Vráblovej   zistené neúplné údaje, ktoré je potrebné   
doplniť. 
K tomuto bodu rokovania prijala komisia uznesenie - viď uznesenie. 
 
 



K bodu 3 : 
Po prijatí uznesenia ukončila predsedníčka rokovanie komisie – viď uznesenie. 
. 
 
 
Zapísala : H. Dadíková   
Overil  : Mgr. Ľubomír Vida                                                 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. 3/2016 
z rokovania komisie č. 3/2016 konaného d ňa 4.mája  2016 

  
 
Komisia pre uplat ňovanie UZ č. 357/2004 Z.z. pri MsZ v Prievidzi 
 
 
I. schva ľuje 
program rokovania komisie na deň 04.05.2016 bez pripomienok; 
 
 
II. konštatuje : 
a) že je rokovania a uznášania schopná, nakoľko sa z počtu 7 riadnych členov zúčastňuje na 
rokovaní 6 členov komisie; 
 
b) že primátorka mesta a všetkých 25 poslancov MsZ odovzdalo 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 s príslušnými prílohami, pričom 7 poslanci 
uvedení v zápisnici, sú povinní doplniť chýbajúce údaje v Oznámení  funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov ; 
 
III.  ukladá predsední čke komisie 
a) vyzvať 7 poslancov uvedených v zápisnici, aby si doplnili do oznámení chýbajúce údaje; 
b) informovať  na rokovaní MsZ v máji 2016 o splnení si povinnosti primátorky, hlavnej 
kontrolórky a poslancov MsZ, ktorá im vyplýva  z ústavného  zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
   
Hlasovanie : za 6 – proti 0 – zdržal sa – 0  
 
 
 
  
                                                                                          Helena Dadíková 
                                                                                      predsedníčka komisie                               
 


