
 
Komisia  pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov  pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi  

 

  
ZÁPISNICA č. 5/2016  

zo zasadnutie komisie konaného 21. septembra 2016 
od 16.00 h do 17.00 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 5. riadne zasadnutie 
komisie v roku 2016  na  stredu 21. septembra 2016 o 16.00 h do zasadačky primátorky 
mesta v Mestskom dome na II. poschodí.    
Pozvánka s návrhom programu  bola zaslaná dňa 19.09.2016 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.  Zverejnenie „oznámení“ a zverejnenie údajov z „oznámení“  
     podaných poslancami MsZ podľa UZ 357/2004 Z.z.    
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 – 
v rámci diskusie k bodu rokovania upravili znenie bodu programu č. 2  tak, ako je uvedené 
v zápisnici - viď uznesenie.  
Na rokovanie komisie bol prizvaný vedúci kancelárie primátorky mesta Mgr. Alojz Vlčko, ako 
zodpovedný za zverejňovanie informácií na web stránke mesta Prievidza. 
  
K bodu 2 : 
H. Dadíková vysvetlila dôvod zasadnutia komisie :  
a) MsZ v Prievidzi  uznesením č. 117/2016 zo dňa   22. marca 2016  schválilo 
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; 
b) na základe uznesenia MsZ č. 117/2016 bola dňa 19.08.2016  zaslaná e – mail poštou na 
adresy poslancov výzva poslancom MsZ, v ktorej Mgr. A. Vlčko požiadal o udelenie súhlasu 
so zverejnením predmetných informácií uvedeným spôsobom vyplnením a vlastnoručným 
podpísaním formulára  „Udelenie súhlasu“ , ktorý tvoril prílohu e - mail pošty.  
 



Z organizačných dôvodov, aby 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 nemusela zasadať v súvislosti s touto agendou opakovane, požiadal o 
doručenie podpísaného formulára do kancelárie prednostu Mestského úradu v Prievidzi do 9. 
septembra 2016. 
 
c) V stanovenom termíne do 10.09.2016 : 
ca)odovzdalo „Udelenie súhlasu“ celkom 11 poslancov ( Ing. B. Bucák, K.Čičmancová, H. 
Dadíková, Ing. Ľ. Jelačič, F. Krško, Mgr. P. Krško, MUDr. P. Oulehle, Ing. P. Paulík, PaedDr. 
E. Porubcová, K. Vráblová, ústne – telefonicky Mgr. Z.Vrecková; 
cb) 1 poslanec ( Ing. Peter Paulík ) doručil 22.08.2016 do kancelárie prednostu MsÚ na 
adresu predsedníčky komisie žiadosť, aby komisia zverejnila jeho Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za roky 2014, 2015, aj za ďalšie roky na 
internetovej stránke mesta Prievidza a k žiadosti priložil „čestné vyhlásenie“; 
cc) 1 poslanec (Mgr. Rudolf Fiamčík ) poslal  na  adresu vedúceho kancelárie Mgr. A. Vlčka  
e - mail, v ktorom vyjadril nesúhlas so zverejnením údajov z jeho „oznámenia“; 
cd) 4 poslanci ( Mgr. R. Fiamčík, JUDr. M. Lukačovič, Ing. R.Takáč a Mgr. Ľ.Vida ) už 
v predchádzajúcom období požiadali o zverejnenie Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov, k čomu priložili aj čestné vyhlásenia, pričom jeden z nich vyjadril  
v septembri 2016 nesúhlas - viď bod cc) a zápisnica komisie č. 1/2016 zo dňa 15.02.2016; 
ce) 10 poslancov nedoručilo do termínu 10.09.2016 „Udelenie súhlasu“. 
 
Vedúci kancelárie primátorky Mgr. A. Vlčko pripravil na účel zverejnenia informácií 
z oznámení  tlačivo : Informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.  
Tlačivo obsahuje tieto údaje : 
titul, meno, priezvisko,  
funkcia, deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,  
miesto výkonu funkcie, orgán v ktorom funkciu vykonáva 
mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie 
 
Členovia komisie otvorili obal s oznámeniami za rok 2015 (uložený v trezore v kancelárii 
sekretariátu PM) a z oznámení, ktoré poslanci podali do 31.03.2016 za rok 2015, nahlásili 
do tlačív vystavených pre jednotlivých poslancov, ktorí udelili súhlas so zverejnením, 
údaje, ktoré sa týkajú  mzdy, platu alebo platových pomerov a ďalších finančných náležitostí 
priznaných za výkon funkcie za rok 2015. 
Z oznámenia  Kataríny Vráblovej  nebolo možné údaje identifikovať, nakoľko sa v oznámení 
odvolala na podané daňové priznanie.    
„Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona 
č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.  poslancov JUDr. M. Lukačoviča, Ing. Petra Pavlíka, Ing. 
Richarda Takáča a Mgr. Ľubomíra Vidu boli skopírované a poskytnuté Mgr. A. Vlčkovi na 
zverejnenie.   Následne boli  obálky s oznámeniami poslancov opätovne zaarchivované.  
Oznámenie primátorky mesta nebolo predmetom riešenia, nakoľko ako poslankyňa NR 
SR má oznámenie uverejnené tak, ako jej určuje zákon a sama poskytla svoje 
oznámenia za uplynulé tri roky na zverejnenie na webovej stránke mesta Prievidza. 
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 uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov  pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi  

 
 

UZNESENIE č. 5/2016 
z rokovania komisie č. 5/2016 konaného dňa 21. septembra  2016 

  
 
Komisia pre uplatňovanie UZ č. 357/2004 Z.z. pri MsZ v Prievidzi 
 
 
I. schvaľuje 
program rokovania komisie na deň 21.09.2016 s upravením znenia bodu č. 2 ) ako je 
uvedený v zápisnici; 
 
 
II. konštatuje : 
a) že je rokovania a uznášania schopná, nakoľko sa z počtu 7 riadnych členov zúčastňuje na 
rokovaní 6 členov komisie; 
 
b)  ) V stanovenom termíne do 10.09.2016 : 
- odovzdalo „Udelenie súhlasu „ so zverejnením informácií celkom 11 poslancov   
- 1 poslanec   doručil na adresu predsedníčky komisie žiadosť, aby komisia zverejnila jeho 
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za roky 2014, 2015, aj za 
ďalšie roky na internetovej stránke mesta Prievidza a k žiadosti priložil „čestné vyhlásenie“; 
- 1 poslanec   poslal  na  adresu vedúceho kancelárie Mgr. A. Vlčka  e - mail, v ktorom 
vyjadril nesúhlas so zverejnením údajov z jeho „oznámenia“; 
- 4 poslanci  už v predchádzajúcom období požiadali o zverejnenie Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov, k čomu priložili aj čestné vyhlásenia, pričom 
jeden z nich vyjadril  v septembri 2016 nesúhlas; 
- 10 poslancov nedoručilo do termínu 10.09.2016 „Udelenie súhlasu“ 
 
III.  žiada ved. kancelárie primátorky mesta 
a)zverejniť na web stránke mesta Prievidza  informácie z Oznámenia funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. 
9 poslancov, ktorí k tomu udelili súhlas; 
b)zverejniť celé znenie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. 3 poslancov, ktorí o to 
požiadali už vo februári 2016   a 1 poslanca, ktorý žiadosť o zverejnenie doručil 22.08.2016.  
 
 
 
Hlasovanie : za 6 – proti 0 – zdržal sa – 0  
  
                                                                                          Helena Dadíková 
                                                                                      predsedníčka komisie                               
 


