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NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v znení  neskorších  zmien  a  podľa  článku  7  odsek 5  písmeno  a)  a  b)  zákona  č. 
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších zmien

1. zriaďuje

komisiu na ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta 
Svidník,

2.  volí

za  členov  komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných 
funkcionárov mesta Svidník:
a) Cyrila Dudáša (SNS),
b) Mgr. Nadeždu Fedorkovú (SDKÚ-DS),
c) Jána Hirčka (NEKA),
d) MVDr. Michala Zozuľáka (SMER-SD),
e) Martina Ždiňaka (PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ),

3.  určuje 

prednostovi MsÚ zvolať prvé zasadanie  komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov mesta Svidník v termíne do 31. januára 2015.



DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu.

Komisia  pre  ochranu verejného záujmu pri  výkone funkcií  verejných funkcionárov mesta 
Svidník je konštituovaná podľa článku 7 odsek 5 písmeno a) a b) zákona NR SR č. 357/2004 
Z.z.  o  ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  v znení 
neskorších zmien.

Zložením sľubu poslancami  dňa  5.  decembra  2014 skončila  činnosť  komisie  pre  ochranu 
verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  mesta  Svidník, zriadenej 
mestským zastupiteľstvom v predošlom volebnom období a preto je potrebné schváliť nových 
členov tejto komisie.

2. Rozbor príčin nedostatkov.

-

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení.

Zo  zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších zmien vyplýva povinnosť verejného funkcionára do 30 dní 
od ustanovenia do funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie 
za  predchádzajúci  kalendárny  rok,  ktorého  súčasťou  budú  informácie  o  dodržiavaní 
povinnosti  a obmedzení podľa ústavného zákona, ďalej  informácie o svojich majetkových 
pomeroch,  o  majetkových  pomeroch  manžela  a  neplnoletých  detí,  ktorí  žijú  v  spoločnej 
domácnosti,  o príjmoch dosiahnutých v sledovanom období a ďalšie povinné údaje podľa 
článku 7 tohto zákona.

Primátor  mesta  a  poslanci  mestského  zastupiteľstva  podávajú  písomné  oznámenie  podľa 
článku 7 odsek 5 písmeno a) a b) komisii mestského zastupiteľstva, ktorá musí byť zriadená 
na výkon pôsobnosti ústavného zákona. 

V zmysle  zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných  funkcionárov  v znení  neskorších  zmien členom komisie  pre  ochranu  verejného 
záujmu pri  výkone funkcií  verejných funkcionárov mesta  Svidník  môže byť iba poslanec 
mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a 
politických  hnutí  alebo  nezávislí  poslanci,  komisia  je  zložená  z  jedného  zástupcu  každej 
politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov.

Predsedu tejto komisie si zvolia jej členovia na svojom prvom zasadnutí. V zmysle platného 
Štatútu mesta Svidník tajomník komisie je určený pre každú komisiu prednostom mestského 
úradu z radov zamestnancov mesta.



Z príslušných ustanovení  zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, komisia bude zabezpečovať najmä tieto 
úlohy:

a)  prijímať písomné oznámenia primátora mesta podľa článku 7 odsek 1 a článku 8 ods. 5 a 
písomné oznámenia poslancov zastupiteľstva podľa článku 7 odsek 1  zákona NR SR č. 
357/2004 Z.z.  o  ochrane  verejného záujmu pri  výkone funkcií  verejných funkcionárov 
v znení neskorších zmien a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požadovať 
od dotknutých funkcionárov vysvetlenia,

b) podľa potreby podávať podnety daňovému orgánu na začatie konania vo veci preskúmania 
úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,

c) sprístupňovať (poskytovať) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa článku 7 
odsek  1  v  rozsahu  a  spôsobom  ustanoveným  zákonom  NR  SR  č.  211/2000  Z.z.  o 
slobodnom  prístupe  k  informáciám  v  znení  neskorších  zmien,  rešpektujúc  limity 
ustanovené týmto zákonom (článok 7 odsek 7 až 9),

d)  predkladať mestskému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu,

e) preskúmať podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúmať, 
či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladať 
zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,

f) udeľovať  výnimky  podľa  článku  8  odsek  4  primátorovi  mesta  do  jedného  roka  od 
ukončenia funkcie zákazov uvedených v článku 8 odsek 1 zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
zmien,

g) kontrolovať dodržiavanie zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a príslušných ustanovení 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien funkcionármi 
mesta a v prípade potreby predkladať príslušné návrhy mestskému zastupiteľstvu.

Pre  rokovanie  komisie  pre  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných 
funkcionárov mesta Svidník sa použije Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva.
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