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Dôvodová správa 
  

 Komisia pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len ústavný zákon) pri Mestskom zastupiteľstve 

v Prievidzi (ďalej len komisia) na svojom rokovaní 3. mája 2017 zobrala na vedomie podnet 

Transparency International Slovensko  (ďalej len TIS) na začatie konania vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti Ing. Richardovi Takáčovi, poslancovi Mestského 

zastupiteľstva v Prievidzi, zaevidovaný v podateľni MsÚ Prievidza dňa 30. marca 2017 pod č. 

66341.  

Komisia uložila predsedníčke H. Dadíkovej predložiť na rokovanie orgánov mesta (mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva – ďalej len MsR a MsZ) v mesiaci máj 2017 podnet TIS na začatie 

konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti Ing. Richardovi 

Takáčovi, poslancovi MsZ v Prievidzi. MsZ konané 15. mája 2017 poverilo uznesením č. 218/17 

komisiu prešetrením podnetu TIS, uložilo jej  vypracovať rozhodnutie vo veci a predložiť ho na 

rokovanie MsZ v Prievidzi dňa 26. júna 2017. 

Komisia na zasadnutí 5. júna 2017 následne uložila predsedníčke komisie bezodkladne 

vyzvať Ing. R. Takáča, aby v termíne do 15. júna 2017 predložil svoje písomné stanovisko 

k podnetu TIS, a aby zabezpečila odborné stanovisko k  videoklipu Reštaurácie Meridiana v 

Bojniciach, pretože podľa podnetu TIS vykazuje videoklip všetky definičné znaky reklamy podľa  

zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

  Na zasadnutí komisie dňa 20. júna 2017 bolo konštatované, že Ing. Richard Takáč v termíne 

do 15. júna 2017 doručil MsZ svoje písomné „Stanovisko k podnetu na začatie konania vo veci 

ochrany verejného záujmu“. K videoklipu, ktorý  bol predmetom podnetu TIS, získala kancelária 

primátorky mesta  a právna kancelária mesta 3 odborné materiály – vyjadrenie, právne stanovisko a 

znalecký posudok a predsedníčka komisie 1 vyjadrenie. 

  

Ku konaniu vo veci porušenia ústavného zákona mala komisia na rokovanie k dispozícii 

okrem stanoviska poslanca MsZ Ing. R. Takáča ďalšie štyri písomnosti :    

 

1. „Vyjadrenie pre Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 PRIEVIDZA  vo 

veci účinkovania poslanca Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Richarda Takáča vo videu, ktoré 

bolo organizáciou Transparency International Slovensko označené za reklamu“, ktoré bolo 

doručené mestu z KRAS - Klubu reklamných agentúr Slovenska – člena EACA , so sídlom 

Šustekova 51, 851 04 Bratislava prostredníctvom jeho prezidenta Róberta Slováka.   

2. Znalecký posudek 336-21-2017 – Zodpovedanie zadaných otázok vo veci posúdenia videoklipu, 

ktorý vypracoval  Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D., Nezvalova 423, 500 03 Hradec Králové. 

3. Právne stanovisko  k otázke porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktoré zaslala mestu Transparency International 

Slovensko. 

4. Vyjadrenie   Prof. PhDr. Jozefa Leikerta, PhDr., Litt.D. - Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej 

školy v Bratislave. 

 

Všetky uvedené odborné materiály – stanovisko, znalecký posudok a vyjadrenia označujú 

predmetný videoklip za reklamu. Zo znaleckého skúmania a dokazovania podľa Znaleckého 

posudku 336-21-2017 vyplýva, že videoklip jednoznačne spĺňa všetky znaky toho, že bol 

spracovaný ako reklama. 



MsZ bude rozhodovať hlasovaním, či poslanec MsZ v Prievidzi tým, že vystupoval 

v reklamnom videoklipe a  použil svoju osobu a obrazovú snímku na reklamu, porušil  ustanovenia 

Čl.4 ods. 2  písm. f)  ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. V ustanoveniach Čl. 9 ods. 6 

ústavného zákona o ochrane verejného záujmu sa uvádza, že ak sa v konaní preukáže, že verejný 

funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným 

zákonom, potom rozhodnutie musí obsahovať aj povinnosť zaplatiť pokutu podľa čl. 9 ods. 10 tohto 

zákona, čo v tomto prípade predstavuje pokutu v sume 12 násobku mesačného platu. V Čl. 9 ods. 

15 ústavného zákona je stanovené, že na účely tohto ústavného zákona sa mesačným platom 

verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci 

kalendárny rok za výkon verejnej funkcie. 

Na zasadnutí Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

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

dňa 20. júna 2017 bolo prijaté uznesenie č. 4b/2017, ktorým komisia odporučila MsZ schváliť 

rozhodnutie, že Ing. Richard Takáč účinkovaním v reklame porušil ustanovenia Čl.4  ods.2 písm. f) 

ústavného zákona o ochrane verejného záujmu a uložiť mu podľa Čl. 9 ods. 10 písm. e) a ods. 15 

za porušenie ústavného zákona ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov  pokutu vo výške 12 násobku mesačného platu, t.j. 714,- €. 

 

  

Návrh na uznesenie : 
 
 
Číslo: ......./2017 
Mestské zastupiteľstvo  
 
I. berie na vedomie 
 
a) dôvodovú správu Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi  
ku Konaniu vo veci o návrhu  ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov vedenom 
proti Ing. Richardovi Takáčovi, poslancovi MsZ v Prievidzi; 
 
b) stanovisko k podnetu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu doručeného Ing. 
Richardom Takáčom, poslancom MsZ v Prievidzi, dňa 15.06.2017; 
  
II. MsZ rozhodlo,   
že verejný funkcionár Ing. Richard Takáč, bytom Bôrová ul. č. 16, 971 01 Prievidza, poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi tým, že použil svoju osobu a svoju podobizeň na reklamu tak, 

že vystupoval vo videoklipe „Gentlemans Night - BARBER“ propagujúcom služby reštauračného 

zariadenia Meridiana v Bojniciach, holičstva BARBER v Prievidzi a aktivitu/event pod názvom 

Gentlemans night, ktoré bolo zverejnené dňa 15.03.2017 reštauráciou Meridiana na sociálnej sieti 

Facebook a ktoré bolo ďalej zdieľané a šírené na sociálnej sieti Facebook prostredníctvom ďalších 

užívateľov, ako aj samotným verejným funkcionárom, porušil obmedzenie ustanovené v Čl. 4 ods. 2 

písm. f) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona 

č. 545/2005 Z. z., a preto mu  ukladá pokutu v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného 

platu verejného funkcionára, t.j. vo výške 714,- €, ktorú je povinný uhradiť do 30 dní od 

právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet mesta Prievidza vedený vo VUB. a.s., IBAN: SK24 0200 

0000 0000 1662 6382, variabilný symbol 6173572004. 

 

Rozhodnutie je prílohou uznesenia MsZ číslo ......../2017 zo dňa ...............  


