
Komisia na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 

 

 

Zápisnica 

z rokovania Komisia pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

konanej  pondelok 19. decembra 2022 od 08.00 h do 09.00 h v zasadačke 

primátorky mesta na II. poschodí Mestského domu v Prievidzi  

 

Prítomní:  

Helena Dadíková - SPOLU – občianska demokracia – predsedníčka  

PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – nezávislá  ( zvolená za podpredsedníčku )  

RNDr. Ing. Ján Kuchárik – REPUBLIKA  

Mgr. Dominika Vážna – HLAS – sociálna demokracia  

  

Neprítomní: 

PaedDr. Eleonóra Porubcová – KDH  - ospravedlnená 

Ing. Richard Takáč – SMER – sociálna demokracia - ospravedlnený 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, schválenie programu, podpísanie „čestných vyhlásení“, 

informácia o IS – 113 Rokovacom poriadku komisie pre uplatňovanie 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov 

2. Voľba podpredsedu komisie a určenie tajomníka  

3. Kontrola  podaných „Oznámení  funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov verejných funkcionárov“ pri ujatí sa funkcie ( novozvolených 

poslancov MsZ)  

4. Uznesenie, záver 

  

K bodu 1) 

V úvode predsedníčka komisie Helena Dadíková privítala členov komisie, 

ospravedlnila neprítomných členov komisie, oboznámila prítomných s návrhom 

programu a dala o ňom hlasovať. Prítomní členovia komisie program jednohlasne 

schválili. Následne predložila predsedníčka komisie všetkým prítomným členom 

komisie „čestné prehlásenia“, ktoré prítomní členovia komisie vyplnili a podpísali. 
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K bodu 2) 

Predsedníčka komisie predložila návrh na aklamačnú voľbu podpredsedu, ktorý 

v zmysle IS 113 – Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu  

zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. RNDr. Ing. J. Kuchárik a Mgr. D. 

Vážna navrhli  na túto funkciu PaedDr. Kvetoslavu Ďurčovú, ktorá zastupuje v komisii 

nezávislých poslancov. H.Dadíková zároveň navrhla, že vyhotovenie zápisnice bude 

zabezpečovať sama s tým, že ich bude overovať podpredsedníčka. Podľa IS 113   by 

mala mať  komisia   tajomníka z radov členov, ale vzhľadom na jej skúsenosti 

z administrácie komisií MsZ odporučila,  aby sa osobitne tajomník počas jej 

pôsobenia v komisii nevolil.  S návrhom prítomní členovia komisie súhlasili.    

 K bodu 3) 

Členovia komisie postupne skontrolovali obálky, v ktorých boli doručené  „Oznámenia  

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ pri 

ujatí sa funkcie. Oznámenia boli doručené zákonným spôsobom podľa odporučenia 

komisie a do zasadnutia komisie boli uschované v trezore na sekretariáte primátorky. 

Členovia komisie skonštatovali, že zákonnú povinnosť podať oznámenie si splnili 

všetci poslanci pri ujatí sa funkcie v zákonnej lehote 30 dní po nadobudnutí mandátu 

poslanca a doručili ich  všetci  novozvolení  poslanci: Ivica Čertíková,  Igor 

Čičmanec , Mgr. Július Gális ,   PaedDr. Iveta Lauková , MVDr. Juraj Leporis , Ján 

Mäsiar, MgA. Martina Polievková, ArtD.,  MVDr. Norbert Turanovič , Mgr. Dominika 

Vážna a Ing. Lukáš Zeleník. 

Viď tabuľkovú prílohu č. 1 

Počas kontroly odovzdaných „Oznámení ...“ konzultovali členovia komisie otázku 

uvádzania príjmu  bývalého prednostu MsÚ, t. č. už zástupcu primátorky s vedúcim 

právnej kancelárie JUDr. R. Pietrikom, nakoľko MVDr. N. Turanovič   v „oznámení“ 

neuviedol príjmy. K tomuto podnetu členov komisie poslal JUDr. R. Pietrik stanovisko 

JUDr.  Márie  SOTOLÁŘOVEJ   -  advokátky zapísanej  v zozname advokátov 

vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 0817, v ktorom sa uvádza, že  

 všeobecne platí v danom prípade, že podľa čl.7 ods.1 písm. d)  úst. zákona č. 

357/2004 Z. z. verejný funkcionár  uvádza svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom 

kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, 

zamestnaní alebo činností, len pokiaľ  v nich  verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí 

sa výkonu funkcie verejného funkcionára. 

Povinnosť  povinného zverejnenia „Oznámení...“ na webovom sídle mesta Prievidza  

bude riešiť predsedníčka komisie s prednostom MsÚ, resp. kanceláriou primátorky 

mesta. 
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K bodu 4) 

Prítomní členovia komisie  hlasovali pri jednotlivých bodoch programu o uzneseniach 

takto: 

Uznesenia 

Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

 

Zoznam uznesení z 19. decembra 2022 

od 1/2022 do 3/2022 

 

K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu  

Uzn. č. 1 /22 

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

záujmu 

I. konštatuje, že  

je uznášania schopná, nakoľko sa na rokovaní zúčastňujú 4 členovia zo 6 zvolených 

členov; 

II. berie na vedomie: 

 návrh programu zasadnutia komisie na deň 19.12.2022; 

III. schvaľuje   

program zasadnutia komisie na deň 19.12.2022. 

 

K bodu č. 2 Voľba podpredsedu komisie a určenie tajomníka  

Uzn. č. 2/22 

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

záujmu 

I. berie na vedomie: 

návrh členov komisie na voľbu podpredsedu komisie; 

II. volí  

PaedDr. Kvetoslavu Ďurčovú za podpredsedníčku Komisie pre uplatňovanie 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu; 

III. súhlasí  

s návrhom, aby v komisii nebol volený tajomník, ale aby zápisy zo zasadnutí komisie 

vyhotovovala predsedníčka komisie a overovala ich podpredsedníčka. 

 

K bodu č. 3 Kontrola podaných „Oznámení  funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov verejných funkcionárov“ pri ujatí sa funkcie  

(novozvolených poslancov MsZ)  
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Uzn. č. 3/22 

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

záujmu 

I. konštatuje, že  

 „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných 

funkcionárov“  pri ujatí sa funkcie v zákonnej lehote 30 dní po nadobudnutí mandátu 

poslanca doručili poslanci Ivica Čertíková,  Igor Čičmanec , Mgr. Július Gális , 

PaedDr. Iveta Lauková , MVDr. Juraj Leporis , Ján Mäsiar, MgA. Martina Polievková, 

ArtD.,MVDr. Norbert Turanovič , Mgr. Dominika Vážna, Ing. Lukáš Zeleník, 

 

II. odporúča MsZ zobrať na vedomie, že  

„Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných 

funkcionárov“  pri ujatí sa funkcie v zákonnej lehote po nadobudnutí mandátu 

poslanca MsZ  doručili všetci novozvolení poslanci MsZ v Prievidzi. 

 

Na záver rokovania komisie predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť 

a zároveň oznámila, že najbližšie rokovanie sa uskutoční podľa potreby, resp. v 

termíne zákonnej lehoty na odovzdanie oznámení poslancov MsZ k 30.04.2023. 

 

Helena Dadíková  

predsedníčka komisie  

 

Zapísala: H. Dadíková 

Overila : PaedDr. Kvetoslava Ďurčová 

 

Výpis z hlasovania členov Komisie pre uplatňovanie ústavného zákona 

č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo dňa 19.12.2022 

 

Číslo uznesenia: 1/2022 

Meno a priezvisko        Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková  ZA 

 2. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová  ZA 

 3. RNDr. Ing. Ján Kuchárik  ZA 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová   ospravedlnená 

 5. Ing. Richard Takáč  ospravedlnený 

 6. Mgr. Dominika Vážna  ZA 
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Prítomní: 4  Hlasovanie - Za:4  Proti: 0  Zdržal sa:0  

 

Číslo uznesenia:.2/2022 

Meno a priezvisko       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková  ZA 

 2. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová  ZA 

 3. RNDr. Ing. Ján Kuchárik  ZA 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová   ospravedlnená 

 5. Ing. Richard Takáč  ospravedlnený 

 6. Mgr. Dominika Vážna  ZA 

Prítomní: 4    Hlasovanie - Za:4 Proti: 0   Zdržal sa:0  

 

Číslo uznesenia: 3/2022 

Meno a priezvisko       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková  ZA 

 2. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová  ZA 

 3. RNDr. Ing. Ján Kuchárik  ZA 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová   ospravedlnená 

 5. Ing. Richard Takáč  ospravedlnený 

 6. Mgr. Dominika Vážna  ZA 

Prítomní: 4   Hlasovanie - Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Prezenčná listina 

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

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

konaného 19. decembra 2022 v čase od 08.00 h do 09.00 h 

 

Helena  DADÍKOVÁ, predsedníčka  

od  08.00 do 09.00  v. r. 

PaedDr. Kvetoslava ĎURČOVÁ 

od 08.00 do 09.00   v. r 

RNDr. Ing. JÁN KUCHÁRIK  

od 08.00 do 09.00   v. r. 

Mgr. Dominika VÁŽNA  

od 08.00 do 09.00   v. r. 

PaedDr. Eleonóra PORUBCOVÁ  - ospravedlnená 

Ing. Richard TAKÁČ  - ospravedlnený 


