
 
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. 1/2016 

z rokovania komisie č. 1/2016 konaného dňa 15. februára  2016 
  

 
Komisia pre uplatňovanie UZ č. 357/2004 Z.z. pri MsZ v Prievidzi 
 
I. konštatuje : 
že je rokovania a uznášania schopná, nakoľko sa z počtu 7 riadnych členov zúčastňuje na 
rokovaní 5 členov komisie; 
 
II. berie na vedomie 
a)žiadosti poslancov MsZ v Prievidzi JUDr. Martin Lukačoviča, Ing. Richarda Takáča, Mgr. 
Ľubomíra Vidu a Mgr. Rudolfa Fiamčíka  o zverejnenie  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 2014, 2015 a následne, na internetovej stránke mesta 
Prievidza;   
 
b)návrh termínu 2. rokovania komisie v roku 2016, ktoré zvolá pozvánkou predsedníčka na 
deň 1. apríla 2016 (piatok) o 15.30 h do zasadačky primátorky mesta s tým, že jediným 
bodom programu bude formálna kontrola odovzdania obálok s oznámeniami v zákonnom 
termíne;   
 
III. schvaľuje 
program rokovania komisie na deň 15.02.2016 bez pripomienok; 
 
IV. ukladá predsedníčke komisie 
a)zabezpečiť prostredníctvom zodpovedného zamestnanca MsÚ zverejnenie Oznámení 
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. poslancov MsZ v Prievidzi  JUDr. Martina 
Lukačoviča, Ing. Richarda Takáča, Mgr. Ľubomíra Vidu a Mgr. Rudolfa Fiamčíka  za rok 
2014, 2015 a následne tak, ako bolo uvedené v ich žiadostiach; 
 
b)zabezpečiť distribúciu tlačiva 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 spolu s výzvou k zabezpečeniu doručenia do 31.3.2016  všetkým poslancom MsZ 
v Prievidzi a primátorke mesta.  
 
 
Hlasovanie : za 5 – proti 0 – zdržal sa – 0  
 
 
 
  
                                                                                          Helena Dadíková 
                                                                                      predsedníčka komisie 


