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Návrh na 
 
 

U Z N E S E N I E 
 

z XI. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

 
dňa: 28.9.2011                                 číslo: .../2011 

 
 
 
 

k informatívnej správe o činnosti Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

______________________________________________________________________________ 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

 

 
b e r i e    n a    v e d o m i e 

 

informatívnu správu o činnosti Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
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      Komisia Mestského zastupiteľstva  v Prešove na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „komisia“)  bola zriadená uznesením MsZ 

v Prešove číslo 5/2010 zo dňa 15.12. 2010 na základe Ústavného zákona NR SR č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Komisia prvý rok svojej existencie  pracuje v tomto zložení: 

Predseda : Mgr. Stanislav Ferenc 

Sekretár : MUDr. Karol Kyslan, PhD. 

Členovia: PaedDr. Miroslav Benko 

                 Stanislav Grega 

                 Mgr. Peter Krajňák 

                 Ing. Ľudovít Malaga 

 

       Komisia doteraz v roku 2011 zasadala 8 krát. 

 

     Na svojom prvom zasadnutí komisia obligatórne schválila Rokovací poriadok,  Plán  

činnosti a  následne  doručila verejným funkcionárom samosprávy –  primátorovi mesta           

a poslancom mestského zastupiteľstva zvoleným na volebné obdobie rokov 2010-2014 tlačivo 

„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov“  (ďalej len „Oznámenie“).  

Povinnosťou verejného  funkcionára bolo doručiť do 30 dní odo dňa, keď sa ujal 

verejnej funkcie  „Oznámenie“ komisii.  Poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí pôsobili 

v poslaneckom  zbore a ktorým volebné obdobie skončilo v roku 2010 mali povinnosť 

„Oznámenie“ za rok 2010 doručiť komisii do 31. marca 2011. „Oznámenie“ možno 

považovať za kompletné až  predložením Potvrdenia o podanom daňovom priznaní. Túto 

povinnosť mali verejní funkcionári do 30. apríla 2011. 

 

Z naznačeného vyplýva, že ťažisko činnosti komisie spočívalo v preskúmavaní   

úplnosti a správnosti podaných „Oznámení“  a  Potvrdení o podanom daňovom priznaní.  
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V zákonom stanovenej lehote si svoju povinnosť splnilo a komisii predložil  

„Oznámenie“ primátor mesta a 27 poslancov, 4 po termíne, priamo pred zasadnutím komisie 

dňa  7.2.2011. Najčastejšie nedostatky v  „Oznámení“ mali formálny charakter. V niekoľkých 

prípadoch absentovali  údaje o poslancovi mestského zastupiteľstva  týkajúce sa roku  2010, 

keďže  funkciu v územnej samospráve  noví poslanci vykonávajú od zloženia sľubu, teda už  

aj v roku 2010,  na  čo sa opomenulo.  

Často sa opakujúcim nedostatkom pri vypĺňaní „Oznámenia“ je III. oddiel bod 4., 

písm. b) vykonávam funkciu v územnej samospráve, kde chýbajú údaje o komisiách 

a následne bod 5, kde sú údaje o príjmoch za uvedenú činnosť. 

 

           Vzhľadom na uvedené, v súlade s ods. 6 čl. 7 ústavného zákona, komisia  požiadala 

o vysvetlenie tých poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých údaje v „Oznámení“ boli 

neúplné, alebo vykazovali nesprávnosti. Poslanci podali komisii dostatočné vysvetlenie na jej 

zasadnutí dňa  7.3.2011,  dňa 11.4.2011 a po urgencii dňa 4.7.2011. 

           Mesiac máj a jún 2011 bol venovaný preskúmavaniu správnosti a úplnosti „Oznámení“ 

a Potvrdení o podanom daňovom priznaní poslancov, ktorých funkčné obdobie skončilo 

v roku 2010 zložením sľubu nových poslancov. 

          Júlové zasadnutie komisie sa konalo za účasti pozvaných bývalých a súčasných 

poslancov (celkom 23), ktorí buď dopĺňali údaje v „Oznámení“ alebo  predkladali Potvrdenie 

o podanom daňovom priznaní. 

Dvaja verejní  funkcionári využili svoje oprávnenie a  daňové priznanie príslušnému 

daňovému úradu predložili v dodatočnej lehote, čo malo za následok aj oneskorené 

predloženie Potvrdenia o podanom daňovom priznaní,  preto komisia zasadala aj v auguste, 

aby preverila súlad „Potvrdenia“ s údajmi v „Oznámení“.   

Vzhľadom k tomu, že všetci verejní funkcionári si splnili svoje povinnosti vyplývajúce 

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

funkcionárov, komisia svoju činnosť k tejto svojej  úlohe uzavrela. 

 

V nasledujúcich mesiacoch komisia  zasadne  len v odôvodnenom prípade, záver roka 

2011 bude  venovaný príprave tlačiva  „Oznámenie“. 
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