
K bodu 6 

V roku 2019 boli prijaté 3 novely ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších.  

 

 Predlžuje sa lehota na podávanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov do 30. apríla každého kalendárneho roka. Pôvodne bol termín na podávanie 

oznámenia do 31. marca. 

 

 Podľa novej právnej úpravy sa k oznámeniu funkcií, činností a majetkových pomerov 

neprikladá potvrdenie o podanom daňovom priznaní, ale kópia daňového priznania k 

dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok alebo iný doklad 

vydávaný na daňové účely. 

 

 Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov sa podáva na tlačive určenom v 

prílohe ústavného zákona. 

 

 Orgány, ktorým sa oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov podáva tlačivo 

zverejňujú na svojom webovom sídle. Tj. obce a mestá sú povinné tlačivo zverejniť na 

ich webovom sídle. 

 

 Podľa novej právnej úpravy je komisia mestského zastupiteľstva povinná 

oznámenia podané poslancami a starostami zverejňovať na webovom sídle  obce, mesta, 

mestskej časti počas výkonu verejnej funkcie. Osobné údaje funkcionára sa zverejňujú 

v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva. Ak obec, mesto 

alebo mestská časť nemá zriadené webové sídlo, je informácie o podaných oznámeniach 

povinná poskytnúť každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o 

slobodnom prístupe k informáciám. Povinnosť zverejnenia sa nevzťahuje na: 

a) údaje o majetkových pomeroch a osobné údaje manžela a neplnoletých deti žijúcich 

s verejným funkcionárom v spoločnej domácnosti, 

b) údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili 

identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní, alebo identifikáciu 

ďalších strán v právnych vzťahoch. 

 

 Oznámenie podáva poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva 

mestských častí v Bratislave a Košiciach komisii mestského (miestneho) zastupiteľstva. 

Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského (miestneho) zastupiteľstva. Ak 

sú v mestskom (miestnom) 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. Komisia 

musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa 

počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším 

počtom poslancov. 

 

 Iný verejný funkcionár (primátor) podáva oznámenie určenému výboru Národnej rady 

Slovenskej republiky (ďalej len „výbor“). 

 

 členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom 

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. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak 

sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu 

politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov 

 

     Návrh na uznesenie: 

 

a) ruší  

          uznesenie č. 2/1-12/18 

 

b) zriaďuje  

      komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného   záujmu 

pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

c) volí 

     - predsedu komisie: Ing. Marek Výrostek, PhD. 

     - členov komisie: Peter Minčík, Mgr. Jana Krettová 

 

 

 

V Spišskej Starej Vsi, 02.04.2020                                                                Bc. Anna Horníková 


