
 

                                              Z Á P I S N I C A  č. 2/2013 
 

zo zasadnutia Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení konaného dňa  3. mája 2013 

v zasadačke prednostu MsÚ v budove MsÚ v Prievidzi 

 

Začiatok zasadnutia    :    10.00 h   

Ukončenie zasadnutia  :   11.00 h   

Prítomní : podľa prezenčnej listiny  - H. Dadíková - nezávislá,  PaedDr. E. Porubcová – KDH,    J. Urík – 

SMER - SD, Mgr. Ľ.Vida – S.O.S.,  Gabriel Čauder  – SNS  

 

PROGRAM:  

1. Otvorenie  

2. II. časť kontroly podaných oznámení podľa UZ 357/2004 Z.z. v znení neskorších  

    predpisov za  rok 2012 – povinnosti do 30.4. kalendárneho roka 

3. Archivácia dokladov za rok 2012 
4. Uznesenie 

5. Záver  

 

K bodu  1: 

Rokovanie otvorila a viedla  predsedníčka  komisie Helena Dadíková.  Komisia  bola zvolaná pozvánkou 

prostredníctvom  e - mailu v zložení, ako ju schválilo  MsZ dňa  27. marca 2012.   Predsedníčka komisie 

konštatovala, že komisia je uznášania schopná, nakoľko sa jej  zúčastňujú všetci riadne zvolení členovia. 

 

K bodu  2: 

Komisia postupne  opätovne skontrolovala obsah obálok, v ktorých poslanci MsZ v Prievidzi doručili  na 

Mestský úrad v Prievidzi v termíne do 28.03.2013, resp. do 2.4. 2012 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.  

Časť poslancov po tomto termíne ešte do 30.04.2013 odovzdala aj potvrdenie o podaní daňového priznania, 

resp. aj kópiu daňového priznania. 

 

Komisia konštatovala, že : 

a) oznámenie odovzdalo  31 poslancov MsZ v Prievidzi – aj s prílohami; pričom niektorí poslanci ( S. 

Hrnková,  R.Takáč,  P.Petriska ) nemali uvedené – rozčlenené príjmy z DP , resp. RZ v tlačive. 

b) oznámenie odovzdala primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková – úplné aj s prílohami; 

  

K bodu  3: 

 Členovia komisie založili každé oznámenie do samostatného obalu a potom podľa abecedy do spoločného 

viazača. Kompletné materiály prelepili páskou a opatrili podpismi všetkých členov komisie. Odovzdali 

materiál na archiváciu na sekretariát primátorky mesta. 

 

K bodu 4: 

Uznesenie bolo prijaté priebežne. 

 

K bodu 5 : 

Predsedníčka komisie potom poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila.  Najbližšie rokovanie 

komisie sa uskutoční len v prípade potreby, resp. podnetu ; bude zvolané písomnou pozvánkou 

prostredníctvom e – mail pošty. 

 

 

zapísala : H.Dadíková                                                                       Helena Dadíková,  predsedníčka komisie 

 


