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1. 
Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača  

 
a/ zriaďuje v zmysle čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov  
       
komisiu pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných 
funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči 
voleným funkcionárom samosprávy v zložení: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
  
b/ volí za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií 
verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností 
voči voleným funkcionárom samosprávy ........................................................................... 
 
2. Dôvodová správa 
 
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov okrem iného ustanovuje aj povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára 
na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným 
záujmom pri výkone verejnej funkcie. V zmysle čl. 7 ods. 1 tohto zákona je verejný 
funkcionár  povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej 
výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v 
ktorom uvedie, či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 
výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností, aké zamestnanie vykonáva v pracovnom 
pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú 
podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, 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, svoje príjmy dosiahnuté 
v uplynulom kalendárnom roku, svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a 
neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti.  
Toto oznámenie podáva starosta mestskej časti a poslanci miestneho zastupiteľstva komisii 
miestneho zastupiteľstva. Členom komisie môžu byť iba poslanci MZ, komisia musí mať 
aspoň troch členov a musí byť zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo 
politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. 
V miestnom zastupiteľstve vo voľbách získali zastúpenie poslanci z 3 koalícií politických 
strán, 2 politických strán a 3 nezávislí poslanci. 
Koalícia 5 politických strán SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST – HÍD, NOVA, 
Strana zelených má zastúpenie 6 poslancov, z 5 politických strán. 
Koalícia 2 politických strán Občianska konzervatívna strana, Slovenská kresťanská                 
a demokratická únia - Demokratická strana má zastúpenie 3 poslancov, z 1 politickej strany. 
Koalícia 2 politických strán SMER – sociálna demokracia, Strana zelených Slovenska má 
zastúpenie 1 poslanca, ktorý sa stáva členom komisie. 
Politická strana LEPŠIA ŠTVRŤ má jeden mandát v MZ a tým aj v komisii, rovnako aj 
politická strana Nezávislé fórum. Traja zvolení nezávislí poslanci v miestnom zastupiteľstve 
získavajú jedno zastúpenie v predmetnej komisii. 
Týmto sa počet členov komisie ustanovuje na 10. 
Zároveň táto komisia má kompetenciu prešetrovať sťažností voči voleným funkcionárom 
samosprávy. 


