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Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného 

dňa 9. mája 2022 o 12:30 hod. v zasadacej miestnosti primátorky mesta 

 

Prítomní členovia komisie:  

Mgr. Peter Krško - predseda komisie, Bc. Branislav Gigac - podpredseda komisie, 

JUDr. Petra Hajšelová, Ing. Richard Takáč, Ing. Miroslav Žiak  

 

Neprítomní členovia: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, PaedDr. Eleonóra Porubcová 

 

Návrh programu zasadnutia:  

1. Otvorenie, schválenie programu.  

2. Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ 

za kalendárny rok 2021, podané podľa Čl. 7, ods.1 úst. zákona č. 357/2004 Z. z. v 

platnom znení.  

3. Uznesenie  

4. Záver  

 

K bodu 1) Program zasadnutia  

Predseda komisie privítal prítomných členov, oboznámil ich s predloženým návrhom 

programu. Program bol bez zmien schválený.  

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

 

K bodu 2) Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

poslancov MsZ za kalendárny rok 2021 (ďalej len „oznámenia“) 

Predseda komisie informoval členov komisie o počte doručených obálok s 

Oznámeniami a postupne ich otváral, evidoval úplnosť tlačív Oznámení a príloh 

a posúval ich ku kontrole ostatným členom komisie. 

 

K bodu 3)  Uznesenia 

Po skontrolovaní všetkých oznámení komisia konštatovala, 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 
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Komisia poveruje predsedu komisie v súčinnosti s kanceláriou prednostu MÚ 

zabezpečiť zverejnenie Oznámení tak, ako to určuje zákon a zároveň  pripraviť 

správu o činnosti komisie a predložiť ju na najbližšom rokovaní poslancov MsZ. 

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

 

K bodu 4) Záver 

Predseda poďakoval zúčastneným členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

Zapísal: predseda komisie Mgr. Peter Krško     ........................................ 

 

Overil: podpredseda komisie Bc. Branislav Gigac         ........................................ 

 

 

V Prievidzi, 9.  mája 2022 
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Uznesenia zo zasadnutia komisie konaného 

dňa 9. mája 2022 o 12:30 hod. v zasadacej miestnosti primátorky mesta 

Uznesenie 1/2022 Komisia schvaľuje navrhnutý program zasadnutia komisie bez 

doplnkov. 

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

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 

 

Uznesenie 3/2022: Komisia poveruje predsedu komisie v súčinnosti s kanceláriou 

prednostu MÚ zabezpečiť zverejnenie Oznámení tak, ako to určuje zákon a zároveň  

pripraviť správu o činnosti komisie a predložiť ju na najbližšom rokovaní poslancov 

MsZ. 

 

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

 

 

 

Zapísal: predseda komisie Mgr. Peter Krško     ........................................ 

 

Overil: podpredseda komisie Bc. Branislav Gigac      ........................................ 

 

 

 

V Prievidzi, 9.  mája 2022 

 


