
Zápisnica zo sadania komisie o ochrane verejného činiteľa zo 

dňa 20.04.2020. 

 

 

Prítomní: Mgr. Marta Hlavatá, Mgr. art. Martin Hartiník, Ing. Radovan Ščepka  

Neprítomní:  

Prizvaní: Ing. Peter Válek 

 

Predseda komisie otvoril zasadnutie komisie. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, 

nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.  

  

Predseda predložil na schválenie navrhnutý program zasadnutia. Nakoľko nikto z prítomných 

nemal pripomienky k predloženému návrhu, dal hlasovať o programe zasadnutia.  

  

Hlasovanie:    Za :    3                               Proti :  0                                Zdržal sa : 0 

 

 

Schválený program zasadnutia:   

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola podaného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejného funkcionára za rok 2019 v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov. 

3. Kontrola podaného oznámenia verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej 

funkcie (po uplynutí 1 roka) za rok 2019 v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov. 

4. Rôzne  

5. Ukončenie zasadnutia. 

 



 

K bodu 2)  

Predseda  komisie spolu so starostom obce informovali, že starosta v zmysle čl. 7 ods. 1 zák .č. 

357/2004 Z.z. 2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 

znení neskorších predpisov  v stanovenej lehote predložil komisii o ochrane verejného činiteľa 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 

2019.  

Komisia prekontrolovala podané Oznámenia a skonštatovala, že tieto sú podané v zmysle 

zákona, bez nedostatkov. 

 

Uznesenie č.1/2020 

Komisia konštatuje že starosta Ing. Peter Válek si v zákonnej lehote splnil povinnosť jemu 

vyplývajúcu z čl. 7 zák. Č.357/2004 Z.z. 

 

Hlasovanie :     Za :   3                                 Proti :  0                                Zdržal sa : 0  

  

Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 3)  

Predseda  komisie spolu so starostom obce informovali, že bývalá starostka v zmysle čl. 7 ods. 1 

zák .č. 357/2004 Z.z. 2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov  v stanovenej lehote predložila komisii o ochrane 

verejného činiteľa Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po 

uplynutí 1 roka).  

Komisia prekontrolovala podané Oznámenia a skonštatovala, že tieto sú podané v zmysle 

zákona, bez nedostatkov. 

 

Uznesenie č.2/2020 

Komisia konštatuje že bývalá starostka Marta Hlavatá si v zákonnej lehote splnila povinnosť jej 

vyplývajúcu z čl. 7 zák. Č.357/2004 Z.z. 



 

Hlasovanie :     Za :   3                                 Proti :  0                                Zdržal sa : 0  

  

Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 4)  

 

Komisia o ochrane verejného činiteľa poveruje Ing. Marcelu Šeligu o uverejnenie oznámení na 

webovom sídle Plaveckého Mikuláša.  

 

 

 

Zapísal:   

Mgr. Marta Hlavatá 

 

 


