
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 

V Močenku dňa 10. 12. 2018                                              Číslo: 7 

                                                                                      Por. č.:  
 

Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: Ing. Lucia HAMBALKOVÁ, referentka Obce Močenok 

 

 

U Z N E S E N I E č. 7 - I./UOZ/2018 
 

z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 

konaného dňa 10. 12. 2018. 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v zmysle ustanovenia čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov 
 
 

a) z r i a ď u j e    

Komisiu na ochranu verejného záujmu  

pri výkone funkcií verejného funkcionára 

 
 

b) v o l í  

predsedu komisie: Ing. Stanislav Šimko – SMER - SD 

členov komisie: Ľuboš Blažo - SNS,  

                                Bc. Vladimír Vereš - KDH,  

                                Mgr. Peter Sýkora – nezávislý 

 

c) m e n u j e   

tajomníčku komisie: Moniku Ternerovú 

 
 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 



Dôvodová správa 

 

Obec/mesto musí povinne zriadiť komisiu podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

č. 357/2004 Z.z.“). 

Podľa zákona starosta a poslanci (ďalej spoločne aj ako „verejní funkcionári“) musia do 30 dní odo 

dňa, kedy sa ujali funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za 

predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedú: 

a) či spĺňajú podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 zákona č.357/2004 Z.z., 

b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo 

štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie 

verejného funkcionára, 

c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy,  

v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných 

právnických osôb, taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné 

požitky, 

d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného 

funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností,  

v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného 

funkcionára, 

e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s nimi žijú v 

domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého 

pobytu. 

 

Toto oznámenie podáva starosta a poslanci práve komisii obecného zastupiteľstva zriadenej podľa 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.. a preto odporúčame ju kreovať už na ustanovujúcom 

zastupiteľstve. 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 

určením poslancov podľa pravidiel uvedených v predchádzajúcej vete, doplní sa počet členov komisie 

o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. 


