Komisia na ochranu verejného záujmu
pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného
dňa 15. februára 2021 o 8.00 hod.
v zasadacej miestnosti prednostu MÚ v Prievidzi

Prítomní členovia komisie:
Mgr. Peter Krško - predseda komisie
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, Bc. Branislav Gigac, PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč, Ing. Miroslav Ţiak
Ospravedlnená: JUDr. Petra Hajšelová
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Doplnok IS 104 – Rokovanie komisie počas krízovej situácie
3. Podnet od p. Petry Javorincovej na poslanca MsZ v Prievidzi v zmysle porušenia čl.4
bod 2, písm. f, Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
4. Uznesenie
5. Záver
K bodu 1) Program zasadnutia
Predseda komisie privítal prítomných členov, oboznámil ich s predloţeným návrhom
programu. Program bol bez zmien schválený.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2) Doplnok k IS 104
Členovia komisie boli oboznámení s dvoma alternatívami návrhu Doplnku IS 104, ktoré
pripravila právna kancelária MsÚ. Špecifikuje spôsob príjmu doručenej pošty určenej pre
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri MsZ v Prievidzi a rozširuje moţnosť rokovania
komisie formou videokonferencie a hlasovania per rollam pri mimoriadnych situáciách.
Návrh Doplnku IS 104 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Po oboznámení sa so znením doplnkov poslanci vyjadrili súhlas s doplneným znením Čl.3
bod 6 a s prvou alternatívou znenia Čl.6.
V Čl.3 bod 6 sa dopĺňa text:
„Podateľňa MsÚ Prievidza akúkoľvek poštu, (najmä obálky, balíky, zásielky) určenú
komisii, nemá oprávnenie otvoriť, ale takúto poštu iba zaeviduje v spisovej a elektronickej
evidencii MsÚ, a bezodkladne informuje o tejto skutočnosti predsedu komisie, ktorému
následne na podpis odovzdá predmetnú poštu.“
Čl.6 sa mení v znení nasledovného textu o spôsobe rokovania v čase mimoriadnych
a krízových situácií (prvá alternatíva):

„Rokovanie komisie počas krízovej situácie
1. V odôvodnených prípadoch sa môže uskutočniť rokovanie komisie formou
videokonferencie alebo per rollam (písomné hlasovanie).
2. Rokovanie komisie formou videokonfenrefencie sa uskutočňuje najmä v prípadoch
pokiaľ sa uskutočňuje formou videokonferencie aj rokovanie MsZ. Na toto rokovanie sa
primerane vzťahujú podmienky realizácie videokonferencie platné pre zasadnutie MsZ.
3. Rokovanie komisie formou per rollam sa môže uskutočniť ak s touto formou rokovania
súhlasí 3/5 väčšina všetkých členov komisie.
Predseda komisie môže v odôvodnených prípadoch dať hlasovať formou per rollam
(písomné hlasovanie). Písomné hlasovanie sa vykoná tak, že predseda alebo
zapisovateľka zašle všetkým členom komisie mail na určené mailové adresy, ktoré
členovia komisie písomne oznámili zapisovateľovi komisie, spolu s návrhom stanoviska
a prílohami, ku ktorým má komisia zaujať stanovisko a termínom ukončenia hlasovania.
Členovia komisie doručujú svoje stanoviská na mailovú adresu uvedenú v návrhu
hlasovania, resp. osobne predsedovi komisie alebo zapisovateľke. Na stanovisko člena
komisie doručenom po stanovenom termíne sa neprihliada. O hlasovaní per rollam
vyhotovuje zapisovateľka záznam. Jeho súčasťou je písomné stanovisko jednotlivých
hlasujúcich členov komisie. Stanovisko komisie hlasovaním per rollam je kladné, ak súhlas
prejavila hlasovaním 3/5 väčšina všetkých členov komisie. Zápis podpísaný predsedom
komisie odovzdá zapisovateľka v kancelárii prednostu MsÚ a zároveň ho pošle
elektronickou formou všetkým členom komisie najneskôr do 5 dní od ukončenia
hlasovania per rollam. Záznam o hlasovaní per rollam sa zverejňuje na webovom sídle
mesta Prievidza do 10 dní od vyhotovenia záznamu“.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3) Podnet Petry Javorincovej
Komisii na ochranu verejného záujmu na adresu MÚ v Prievidzi bol doručený podnet vo
veci porušenia Čl. 4, bod 2, pís. f) ústavného zákona 357/2004 Z. z. poslanca Ing.
Richarda Takáča. Podnet bol doručený členom komisie elektronicky z právnej kancelárie
MÚ 19.1.2021. Poslanec Bc. Branislav Gigac a niektorí členovia komisie vyjadrili zásadný
nesúhlas s tým, ţe podnet nebol doručený priamo komisii: ,,Takýto postup komisia
považuje za vysoko neakceptovateľný, pretože mohlo dôjsť k porušeniu zákona o ochrane
osobných údajov a listového tajomstva, ktoré zaručuje čl. 22 ods. 1 ústavy Slovenskej
republiky. O to viac, že podľa uvedených informácií na komisii bol už o podnete
oboznámený poslanecký klub zastupiteľstva, čo sa nemohlo stať, keďže komisia k
podnetu ešte nerokovala a nikomu ho nepostúpila."
Poslankyňa PaedDr. Ďurčová informovala členov komisie o tom, ţe jej v elektronickej
komunikácii 22.1.2021 vedúci právnej kancelárie odpovedal na otázku dôvodu otvorenia
obálky a vysvetlil spôsob jej doručenia. Dotaz na detaily príjmu zásielok - IS 80 –
Registratúrny poriadok, ďalej písomne Dr. Ďurčovej vysvetlila vedúca organizačného
a personálneho oddelenia MÚ Ing. Lenka Pánisová a objasnila aj okolnosti otvorenia
obálky, ku ktorému prišlo nedopatrením. Vyjadrila sa, ţe k pochybeniu prišlo pri rutinnej
manipulácii s listovými zásielkami zo strany referentky a toto zlyhanie na jej úseku ju veľmi
mrzí.

Na rokovanie bol prizvaný vedúci právnej kancelárie JUDr. Pietrik, ktorý komisii oznámil,
ţe oslovil TSK a NR, či vo veci predmetného podnetu konajú.
Rovnako členov komisie oboznámil s odborným právnym stanoviskom, ktoré vo
veci výkladu ústavného zákona pri riešení podnetov poskytla Advokátska kancelária –
JUDr. Sotolářová. V stanovisku je uvedené, ţe právne predpisy danej oblasti sú
obsiahnuté v nasledujúcich právnych úpravách:
1. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. ,
ďalej tieţ len „ústavný zákon“
2. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších právnych predpisov, ďalej tieţ len „ Správny poriadok “
3. Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov, ďalej tieţ len „zákon o obecnom zriadení “
Pre prijatie odporúčacieho alebo neodporúčacieho stanoviska komisie
k predmetnému podaniu smerom k MsZ členovia komisia vychádzali z výkladu znenia
uvedených právnych úprav:
„Ústavný zákon č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v čl. 9 ods.2 písm. b) vyžaduje aby
podnet bol:
1. Riadne odôvodnený
2. Aby z podnetu bolo zrejmé :
- kto ho podáva,
- ktorého verejného funkcionára sa týka,
- a čo sa namieta.
Ak u toho, kto podáva podnet je uvedené len meno a priezvisko a chýba
adresa alebo iný identifikátor a nie je zrejmé kto ho podáva, potom nie je možné ani
vyzvať na doplnenie podania a obecné zastupiteľstvo konanie nezačne.“
Z uvedeného výkladu je zrejmé, ţe predmetný podnet nespĺňa náleţitosti podania
(autorka podnetu okrem krstného mena a priezviska neuviedla ţiadne iné identifikátory ani
kontaktné údaje) a preto komisia v zmysle Ústavného zákona 357/2004 vo veci
prešetrenia podnetu odporúča mestskému zastupiteľstvu konanie zastaviť.
K bodu 4) Uznesenia
Uznesenie 1/2021 Komisia schvaľuje navrhnutý program zasadnutia komisie bez
doplnení.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie 2/2021: Komisia schvaľuje návrh Doplnku k IS 104 Rokovacieho poriadku
Komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ v Prievidzi v znení, ako ho pripravila
právna kancelária MsÚ.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie 3/2021: Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu zastavenie konania vo
veci podnetu Petry Javorincovej za porušenie Čl. 4, bod 2, pís. f) Ústavného zákona
357/2004 Z. z. poslancom Ing. Richardom Takáčom s odôvodnením, ţe podnet nespĺňa
základné náleţitosti.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (Ing. R. Takáč)

K bodu 5) Záver
Predseda poďakoval zúčastneným členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová

........................................

Overil: Bc. Branislav Gigac

........................................

Predseda komisie: Mgr. Peter Krško

........................................

V Prievidzi, 16. februára 2021

Komisia pre ochranu verejného záujmu
pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenia zo zasadnutia komisie konaného
dňa 15. februára 2021 o 8.00 hod.
v zasadacej miestnosti prednostu MÚ v Prievidzi

Uznesenie 1/2021 Komisia schvaľuje navrhnutý program zasadnutia komisie bez
doplnkov.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie 2/2021: Komisia schvaľuje návrh Doplnku k IS 104 Rokovacieho poriadku
Komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ v Prievidzi v znení, ako ho pripravila
právna kancelária MsÚ.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie 3/2021: Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu zastavenie konania vo
veci podnetu Petry Javorincovej za porušenie Čl. 4, bod 2, pís. f) Ústavného zákona
357/2004 Z. z. poslancom Ing. Richardom Takáčom s odôvodnením, ţe podnet nespĺňa
základné náleţitosti.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (Ing. R. Takáč)

Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová

........................................

Overil: Bc. Branislav Gigac

........................................

Predseda komisie: Mgr. Peter Krško

........................................

V Prievidzi, 16. februára 2021

