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Rokovací poriadok, zásady konania, poslanie a hlavné úlohy komisie Obecného zastupiteľstva 
obce Zemné na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov boli 
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1. Návrh na uznesenie: 
 
Rokovací poriadok, zásady konania, poslanie a hlavné úlohy komisie Obecného zastupiteľstva 
obce Zemné na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo 
šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom, konaného dňa 26.06.2015. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Zemnom schvaľuje  
Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva obce Zemné na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 
 

2. Dôvodová správa 
 
Cieľom predkladaného materiálu je ucelený postup rokovania, stanovenie zásad konania 
a hlavných úloh komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. 
Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov spolu so Štatútom obce Zemné dotvorí základný právny rámec postavenia, 
zloženia, úloh, priebehu rokovania a organizačno – technického zabezpečenia činnosti komisie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obecné zastupiteľstvo v Zemnom v zmysle ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 10 Štatútu obce 

Zemné vydáva tento 
 
ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITE ĹSTVA V ZEMNOM 
NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VERE JNÝCH 
FUNKCIONÁROV 
 
 
                 

Čl. 1 
Základné ustanovenie 

 
1. Komisia Obecného zastupiteľstva v Zemnom na ochranu verejného záujmu (ďalej len 

„komisia OVZ“ sa zriaďuje a plní úlohy podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len 
„ústavný zákon“). 

2. Komisia má osobitné postavenie a organizačnú štruktúru, vyplývajúcu z ústavného 
zákona a predmetom jej činnosti je plnenie úloh, ktoré zveruje do jej pôsobnosti 
ústavný zákon. 

3. Komisia pracuje formou zasadnutí, ktoré sú neverejné.  
4. Komisia bude počas celého obdobia svoju  činnosť  riadiť podľa  uvedených 

ustanovení.            
 
 

Čl. 2 
Hlavné úlohy 

a obsahová náplň komisie  
 

1- prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a ods. 3 a podľa čl. 8 ods. 5 
zákona č.    357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu. V prípade pochybnosti o ich úplnosti 
a pravdivosti požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenia, 
2- podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona č. 

563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (daňový poriadok) 
na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, 

3- sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 
1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7 ods. 7 až 9, 

4- predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu, 

5- preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, 
či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich 
splnenia predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany 
verejného záujmu, 

6- udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie 
zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona, 



7- kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom 
zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá 
príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu. 
 

Čl. 3 
Zloženie komisie 

 
1. Počet členov a zloženie komisie určuje čl. 7 ods. 5 písm. b.) ústavného zákona. 

Komisia OVZ je zložená zo zástupcov politických strán, politických hnutí 
a nezávislých poslancov, z ktorých je zložené obecné zastupiteľstvo a to tak, že každá 
politická strana alebo politické hnutie a nezávislí poslanci majú v komisii OVZ po 
jednom zástupcovi. Členov komisie OVZ schvaľuje obecné zastupiteľstvo 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  

2. Komisia OVZ musí mať aspoň troch členov. Ak sa tento počet nedosiahne spôsobom 
uvedeným v odseku 1, doplní sa počet členov komisie OVZ o zástupcu politickej 
strany, politického hnutia alebo nezávislých poslancov, ktorá má v obecnom 
zastupiteľstve najvyšší počet poslancov.  

3. Členovia komisie sú pri výkone svojej funkcie nezastupiteľní.  
4. Členstvo v komisii OVZ zaniká: 

a) Písomným vzdaním sa členstva v komisii bez udania dôvodu 
b) Zmenou politickej príslušnosti člena komisie, ktorá pôsobí nesúlad zloženia 

komisie s ústavným zákonom 
c) Odvolaním člena komisie obecným zastupiteľstvom 
d) Smrťou  

 
K zániku členstva v komisii OVZ podľa písm. a) a c) dochádza dňom zvolenia nového 
člena komisie. 
K zániku členstva v komisii OVZ podľa písm. b) dochádza dňom doručenia písomného 
oznámenia predsedovi komisie.  

5. Ak dôjde v čase platného zvolenia komisie k zmene v politickej príslušnosti člena 
komisie OVZ tak, že nastane nesúlad s ústavným zákonom, dotknutý člen komisie je 
povinný vzdať sa svojej funkcie a oznámiť túto skutočnosť bezodkladne, v písomnej 
forme, predsedovi komisie OVZ. Predseda OVZ vyzve príslušnú politickú stranu, 
politické hnutie alebo nezávislých poslancov, ktoré sú touto zmenou dotknuté, aby 
predložili návrh na doplnenie nového člena.  

6. Doplnenie nových členov komisie, resp. inú zmenu v zložení komisie schvaľuje 
obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  

7. Do doby platného doplnenia je komisia oprávnená vykonávať len úkony, ktoré 
neznesú odklad.    
 

 
Čl. 4 

Príprava rokovania komisie 
 

1. Rokovanie komisie zvoláva predseda 
a) Najneskôr do 14 dní po tom, čo sa dozvedel, že starosta obce doručil do 

podateľne oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 a ods. 3  ústavného zákona alebo žiadosť 
o udelenie výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 1 až 3 ústavného zákona, 



b) Ak si to vyžaduje plnenie úloh komisie podľa uznesenia komisie, návrhu člena 
komisie alebo na podnet alebo ak treba plniť úlohu vyplývajúcu z ústavného 
zákona  

2. Pri plnení úloh podľa čl. 7 ods. 7, 8, 9, ústavného zákona podateľňa obecného úradu 
bezodkladne po doručení dožiadania oznámi túto skutočnosť predsedovi komisie, 
ktorý bezodkladne zvolá zasadnutie komisie. Komisia posudzuje žiadosti 
individuálne.  

3. Ak bude žiadosť o poskytnutie informácie doručená priamo starostovi, alebo 
poslancovi, vzťahuje sa na ich konanie postup uvedený v predchádzajúcom bode. 

 
 

Čl. 5 
Nakladanie s oznámeniami a písomnosťami z činnosti komisie a ich archivovanie 

 
 

1. Písomné oznámenia podávané starostom, podľa ústavného zákona  nie je dovolené 
rozmnožovať a odnášať mimo sídla obecného úradu. 

2. Za uloženie a archivovanie písomných oznámení, záznamov z rokovania komisie, 
spolu s podkladovými materiálmi a ostatnými písomnosťami v sídle obecného úradu 
zodpovedá predseda.  

3. Podmienky na archivovanie dokumentov komisie v súlade so zákonom č. 428/2000 
Z.z o ochrane osobných údajov vytvorí obecný úrad.  

 
 

Čl. 6 
Poskytovanie informácií, ochrana osobných údajov a povinnosť mlčanlivosti 

 
1. Informácie o údajoch z písomného oznámenia predkladaného starostom poskytuje 

komisia fyzickým a právnickým osobám v rozsahu ustanovenom zákonom č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Členovia komisie sú povinný podpísať písomné vyhlásenie, ktorým berú na vedomie 
povinnosť mlčanlivosti a ochrany osobných údajov, s ktorými prídu do styku počas 
výkonu funkcie s tým, že sú si vedomí prípadných právnych následkov pri porušení tejto 
povinnosti. (príloha č. 1) 

3. Rozsah informácií musí byť v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 
údajov. Porušenie zákona o ochrane osobných údajov môže mať za následok 
zodpovednosť vyplývajúcu z tohto zákona. 

4. V mene komisie je oprávnený poskytovať informácie o údajoch z písomného oznámenia 
fyzickým a právnickým osobám predseda. 

5. Dotknuté osobné údaje možno z písomného oznámenia poskytnúť len s písomným 
súhlasom verejného funkcionára. 

 
 
 



Čl. 7  
Začatie konania 

 
Zásady konania a rozhodovania komisie obecného zastupiteľstva o ochrane verejného 

záujmu vyplývajú z čl. 9 až 11 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Z  čl. 9 ods. 2 
ústavného zákona vyplýva, že konanie začne buď z vlastnej iniciatívy orgánu, ktorý je 
oprávnený konať, t. j. obecného zastupiteľstva, alebo na základe riadne odôvodneného 
podnetu, ktorý môže podať ktokoľvek, pričom z povahy veci vyplýva, že to môžu byť najmä 
funkcionári obce (poslanci, hlavný kontrolór), ale aj ktorýkoľvek obyvateľ obce, príp. iná 
fyzická ako aj právnická osoba. Z textu vyplýva, že obecné zastupiteľstvo musí vo veci konať 
ak sú splnené ustanovené predpoklady, t. j. musí vec zaradiť do programu svojho rokovania. 

 
1.  Obecné zastupiteľstvo začne konanie vždy, ak mu komisia predloží návrh na začatie 

konania a ak sa jej návrh opiera o zistenia podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona. 
Súčasťou uznesenia by malo byť meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a funkcia 
dotknutého verejného funkcionára, označenie povinnosti alebo obmedzenia 
vyplývajúcich z ústavného zákona alebo zákona o obecnom zriadení, ktoré mali byť 
porušené a prípadne aj návrh komisie na rozhodnutie vo veci samej (príloha č. 2). 

 
2.   Ak je obci doručený podnet na začatie konania (dňom potvrdenia o prevzatí 

podateľňou obecného úradu Zemné), považuje sa tento deň za deň začatia konania. 
Vzhľadom na plynutie lehoty pre rozhodnutie (do 60 dní odo dňa začatia konania) sa 
podnet musí bezodkladne doručiť komisii, ktorá preskúma či podnet obsahuje 
náležitosti ustanovené v čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona. Ak podnet spĺňa 
náležitosti, komisia navrhne starostovi zvolanie obecného zastupiteľstva a predloží 
na rokovanie návrh na prijatie podnetu na ďalšie konanie (príloha č. 3) a prípadne 
môže ešte predtým požiadať starostu ako dotknutého funkcionára o vyjadrenie k 
podnetu a vykonať ďalšie dokazovanie. Ak podnet neobsahuje náležitosti ustanovené 
zákonom, komisia vyzve podnecovateľa, aby svoj podnet doplnil a určí mu na to 
primeranú lehotu. Ak podnecovateľ nedoplní svoj návrh, komisia navrhne obecnému 
zastupiteľstvu, aby rozhodlo o zastavení konania (príloha č. 4). 

 
 

Čl. 8 
 Priebeh konania 

 
Po prijatí uznesenia obecného zastupiteľstva o začatí konania o návrhu komisie, resp. prijatí 
podnetu na ďalšie konanie obecné zastupiteľstvo umožní v rámci rozpravy dotknutému 
funkcionárovi, aby sa k návrhu (podnetu) vyjadril, a príp. navrhol (predložil) dôkazy 
(dokazovanie). Po ukončení rozpravy obecné zastupiteľstvo buď bezprostredne pristúpi k 
hlasovaniu o konečnom návrhu komisie na rozhodnutie vo veci samej (ak bol predložený 
spolu s návrhom na začatie konania), alebo rozhodne o prerušení rokovania o tomto bode 
programu a uloží komisii 
- ak je to potrebné, vykonať ďalšie dokazovanie, 



- pripraviť a v primeranej lehote predložiť zastupiteľstvu návrh na konečné rozhodnutie o 
návrhu (podnete). 
 
Po vykonaní dokazovania a potom ako komisia predloží návrh na konečné rozhodnutie vo veci 
samej zastupiteľstvo pokračuje v rokovaní o návrhu (podnete) a po ukončení rozpravy pristúpi 
k hlasovaniu o návrhu komisie na rozhodnutie vo veci samej. Poslanci môžu predložiť na 
hlasovanie aj alternatívne návrhy na rozhodnutie vo veci samej (návrh na zastavenie konania). 
 
 

Čl. 9 
 Spôsob a podmienky rozhodovania vo veci samej 

 
Na konečné hlasovanie možno predložiť: 
 

1.  Návrh na zastavenie konania, ak sa v konaní nepreukázalo porušenie príslušných 
ustanovení ústavného zákona (čl. 9 ods. 12); takýto návrh je prijatý, ak ho schváli 
najmenej 3/5 väčšina prítomných poslancov zastupiteľstva – prijatím tohto návrhu 
sa konanie zastavuje, ak sa návrh neprijme požadovanou väčšinou v konaní sa 
pokračuje. Návrh na zastavenie konania musí obsahovať výrokovú časť, ktorá by mala 
obsahovať meno, priezvisko a funkciu dotknutého funkcionára a označenie príslušného 
ustanovenia ústavného zákona alebo zákona o obecnom zriadení, ktoré malo byť 
porušené a odôvodnenie, v ktorom sa stručne opíše priebeh konania a výsledky 
dokazovania, ktoré nasvedčujú, že nedošlo k porušeniu ústavného zákona (príloha č. 5) 
a príp. aj poučenie o tom, že rozhodnutie o zastavení konania je konečné, t. j. nemožno 
proti nemu podať opravný prostriedok.  

 
2. Rozhodnutie, ktorým sa vysloví porušenie príslušných ustanovení ústavného zákona, 

ktorého súčasťou je aj sankcia (strata funkcie alebo mandátu, pokuta), prípadne 
povinnosť zanechať funkcie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je rozporná s ústavným 
zákonom alebo zákonom o obecnom zriadení. 

 
Rozhodnutie musí obsahovať 
a) výrokovú časť v ktorej sa uvedie 
- meno a priezvisko a funkcia dotknutého funkcionára, 
- ustanovenie ústavného zákona, ktoré bolo porušené dotknutým funkcionárom, 
- sankcia, ktorá sa mu za toto porušenie ukladá 
b) odôvodnenie 
c) poučenie o opravnom poriadku  
Rozhodnutie musí byť prijaté trojpätinovou väčšinou členov obecného zastupiteľstva. Ak 
sa rozhodnutie požadovanou väčšinou neprijme, znamená to zastavenie konania. Návrh na 
konečné rozhodnutie vo veci samej sa musí zastupiteľstvu predložiť na hlasovanie najneskôr 
do 60 dní odo dňa začatia konania. (príloha č. 6) 
 
 



Čl.10 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia obecným 

zastupiteľstvom. 
2. Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  
3. Súčasťou rokovacieho poriadku sú prílohy 1 až 3, ktoré tvoria „čestné prehlásenia“ 
členov komisie a prílohy 4 až 8, ktoré tvoria návrhy komisie na rozhodnutie vo veci 
samej. 

 
 

 
                                                                                          
 
 
 
 
 
V Zemnom, dňa 26.06.2015                                                                        Ing. János Bób 
          Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prílohy: 
 

Príloha č. 1 
 
 

Čestne vyhlásenie 
 
 

člena komisie Obecného zastupiteľstva v Zemnom na ochranu verejného záujmu 
 
 
Titul, meno. priezvisko:  
Bydlisko:  
 
 

vyhlasujem, že 
 
budem podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dodržiavať mlčanlivosť o osobných 
údajoch, s ktorými som prišiel do styku ako člen komisie obecného zastupiteľstva v Zemnom na ochranu 
verejného záujmu a ktoré tvoria ekonomickú a sociálnu identitu starostu obce Zemné. 
 
Zaväzujem sa, že budem zachovávať mlčanlivosť o týchto osobných údajoch, dodržiavať nielen počas 
výkonu funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu, ale aj po jej 
skončení. 
 
Beriem na vedomie právne následky, ktoré spája s porušením mlčanlivosti a s neoprávneným 
nakladaním s osobnými údajmi Trestný zákon a zákon o ochrane osobných údajov. 

 
 

podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 2 
 
Uznesenie zastupiteľstva o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa ........ prerokovalo návrh komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce na začatie konania proti ............... vo veci 
porušenia povinnosti podať písomné oznámenie podľa čl. 7 ods. 5 písm. a)  ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej 
len „ústavný zákon“) v lehote ustanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, a takto 

 
r o z h o d l o : 

 
Dňom ......... sa z a č í n a   k o n a n i e proti ........... vo veci ochrany verejného záujmu a 
zamedzenia rozporu záujmov pre porušenie povinnosti podať písomné oznámenie podľa čl. 7 
ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v lehote ustanovenej v čl. 7 ods. 1 tohto ústavného zákona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 3 
Uznesenie zastupiteľstva o prijatí podnetu na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov na ďalšie konanie: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa ......... prerokovalo návrh komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce na prijatie podnetu p. ...... – obyvateľa obce, 
trvale bytom ......... na začatie konania proti .................vo veci porušenia povinnosti podať 
písomné oznámenie podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v lehote ustanovenej v čl. 7 ods. 
1 tohto ústavného zákona, a takto 

 
r o z h o d l o : 

 
Podnet pána ............... na začatie konania proti ................. vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov pre porušenie povinnosti podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v lehote podľa čl. 7 ods. 1 tohto ústavného zákona sa p r i j í m a  n a   
ď a l š i e  k o n a n i e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 4 
Uznesenie zastupiteľstva o zastavení konania o podnete na začatie konania vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov na ďalšie konanie: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa ........... prerokovalo návrh komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce o zastavení konania o podnete pána ......... 
– obyvateľa obce, trvale bytom ....... na začatie konania proti ...................... vo  veci porušenia 
povinností vyplývajúcich z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov , a takto 
 

r o z h o d l o : 
 

Konanie o podnete pána .......... na začatie konania proti ........... vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov pre porušenie povinností vyplývajúcich z ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov s a    z a s t a v u j e. 

 
O d ô v o d n e n i e: 

V odôvodnení sa stručne uvedie 
a) kedy bol podnet podaný (doručený), 
b) kedy ho prerokovala komisia a jej zistenie o tom, že podnet neobsahoval náležitosti 
ustanovené v čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. (napr. nebolo v ňom uvedené, 
ktoré ustanovenie ústavného zákona mal dotknutý verejný funkcionár porušiť), 
c) informáciu o tom, že komisia vyzvala podnecovateľa na doplnenie podnetu v lehote do ... 
dní a poučila ho, že ak svoj podnet nedoplní, konanie o jeho podnete bude zastavené, 
d) konštatovanie, že podnecovateľ v určenej lehote svoj podnet nedoplnil. 
 
P o u č e n i e : 
Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 5 
 
Uznesenie zastupiteľstva o zastavení konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa ........ prerokovalo návrh komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce na zastavenie konania proti .........., trvale 
bytom ...... vo veci porušenia povinnosti podať písomné oznámenie podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v lehote ustanovenej v čl. 7 ods. 1 tohto ústavného zákona, a takto 
 
 

r o z h o d l o: 
 

Konanie proti ...... vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov pre 
porušenie povinnosti podať písomné oznámenie podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 
lehote ustanovenej v čl. 7 ods. 1 tohto ústavného zákona s a z a s t a v u j e. 
 
O d ô v o d n e n i e: 
V odôvodnení sa stručne uvedie 
a) kedy a na návrh (podnet) koho sa konanie začalo, 
b) stručný popis priebehu konania, vrátane informácií o vykonaných dôkazoch, 
c) konštatovanie, že na základe vykonaného dokazovania sa nepreukázalo, že dotknutý 
verejný funkcionár porušil príslušnú povinnosť alebo obmedzenie (napr. na základe 
podacieho lístka, na ktorom sa nachádza čitateľný dátum prijatia listu na doručenie sa 
jednoznačne preukázalo, že starosta obce predložil svoje písomné oznámenie v lehote 
ustanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 z. z.). 
 
P o u č e n i e : 
Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 6 
 
Uznesenie zastupiteľstva o prijatí rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a 
zamedzenia rozporu záujmov: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa ......... v konaní o ochrane verejného záujmu a 
zamedzení rozporu záujmov proti ............, trvale bytom ......... vo veci porušenia povinnosti 
podať písomné oznámenie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v lehote ustanovenej v čl. 7 ods. 
1 tohto ústavného zákona prijalo toto 
 

R o z h o d n u t i e : 
 
1. ............. p o r u š i l čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
2. ........... sa u k l a d á pokuta vo výške jeho mesačného platu, t. j. ..... ,- € ktorú je povinný 
uhradiť do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Obce Zemné, IČO ..........., 
vedený v banke ............... , č. ú. ............................ 
 
O d ô v o d n en i e: 
V odôvodnení sa stručne uvedie 
a) kedy a na návrh (podnet) koho sa konanie začalo, 
b) stručný popis priebehu konania, vrátane informácií o vykonaných dôkazoch (priebehu 
dokazovania), 
 
c) konštatovanie, že na základe vykonaného dokazovania sa jednoznačne preukázalo, že 
dotknutý verejný funkcionár porušil povinnosť ustanovenú v príslušnom ustanovení ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z., 
d) označenie ustanovení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., na základe ktorých bolo vydané 
rozhodnutie, t. j. tých, o ktoré sa opiera výroková časť rozhodnutia (v danom prípade ide o čl. 
9 ods. 6 v spojení s čl. 9 ods. 10 písm. a). 
 
P o u č e n i e: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať návrh na jeho preskúmanie Ústavnému súdu Slovenskej 
republiky v lehote do 15 dní odo dňa jeho schválenia obecným zastupiteľstvom. 
 
 
 
 
 
 
 


