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Š T A T Ú T  

Komisie ochrany verejného záujmu  
v Michalovciach 

 
1. Úvodné ustanovenie 

 
1.1. V  357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejný
pre mestá konkrétna úloha z jného záujmu pri výkone 
funkcií fun e jej úloh.  

1.2. onári  mesta (primátor  
dajú písomne oznámenia osobitnej komisii 

mestského zastup – jnéh ia“). 
1.3.

ejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov a nakladanie s  

 
 

2. ie 
 

poslanec  ia 
politických strán a politických hnutí alebo nezávislí 
z jedn  jedného 
zástupcu nezávislých p

osiahne týmto  zástupcu 
o politického hnutia s  

 
 

3. Rokovanie komisie 
 

3.1. Komisia na svojom prv
Zasadnutie komisie zvoláva a vedie preds  jeho neprítomnosti 
podpredseda komisie. Komisia sa  jej zasadnutia sú neverejné. 

ná. 
3.3.  Verejný funkcioná torej má osobný 

 
3.4.   rokovanie o v

ktorej má majetkový prospech politická strana alebo politické hnuti torého je 
 
 

do zápisu alebo záznamu o rokovaní. 
 

1 
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3.6.  Na prijatie uznesenia komisie je potr  hlasov prítomných 
 prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní je rozhodujúci hlas predsedu 

komisie. 
3.7.  Administratívne a  plneniu úloh komis e 

 
 

4. Pred  
 

4.1.   Úlohou komisie v  zákona 357/2004 je:  
ta a poslancov mestského 

. 8 odseku. V bnosti o ich 
úplnosti a pravdi tknutých funk  

4.1.2
mných 

oznámení  
4.1.3.  spr ácie o prijatých písomných oznámeniach 

Z. z. o slobodnom 
ústavným zákono l. 7  

tie konania vo veci 
ejného záujmu a  

4.1.  roka od 
enia  funkcie odseku 1 ústavného zák  

4.1.6.   ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o 
obecnom zriadení f

stskému zastup  
 

5. Oz inností a majetkových pomerov 
 

5.1. Vere
 a 

písomné oznámenie z k na 
v ktorom uvedie: 
5.1.1.

s výkonom iných fu  2 
zákona 0  

5.1.2. aké zamestnani   obdobnom pracovnom 
o štátnozamestnaneckom pomere a 

 
5.1.3. aké má funkcie v  orgánoch územnej sa  

v orgánoch právni ikate
a v orgánoch inýc   ktorých uvádzaných 

 
5.1.4.   výkonu funkcie 

verejného funkcionára a z zames  
     v  

      verejného fu  
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5.1.5.   neplnoletých det
ktorí s ní  sobných údajov v  men
priezvisko a adresa trva  

5.2. Majetkovými pomermi sa rozumie: 
5.2.1.   
5.2.2. vlastníctvo hnut c  hodnota presahuje 35-násobok 

minim  
5.2.3. vlastníctvo majetkového práva alebo inej maje

menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimál  
5.2.4.  menovitej 

hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzd  
5.3.   K písomnému oznámeniu pod o zákona verejný funkcionár 

 naní k dani z 
k. 

5.4.  Ak je verejný funk ý do inej verejnej funkcie alebo je 
enovaný do tej istej verejnej funkcie a podal 

v kalendárnom roku ozná
 opätovne. 

5.5.   Komisia je oprávnená v stí o ámení alebo 
 

zá oprávnená 
predpisu. 

5.6.   Komisia je povinná  týc
spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.  

 
6. Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 

 
6.1.  Konanie o ná ho záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 

 to z  riadne odôvodneného 
 rého verejného funkcionára sa týka 

a  
6.2.    

 
nému funkcioná torému sa vedie konanie. 

6.3. Kom onár  
  dokazovanie. 

ia konania. Toto rozhodnuti
verejnému funkcionárovi  a 
ko  

6.5.   Ak sa alebo 
obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom a ní 
p
rozhodnutie obsa
verejného funkcionára v rozpore s týmto ústavným zákonom alebo 

enie o opravnom prostriedku. Ro
0 ústavného zákona. 
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nkcionár zamestnanie alebo 
rá rejn venskej 

hodnutia je aj 
nie alebo  

6.7.   mandátu alebo strata verejnej funkc  
6.7.1. sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi právoplatne 

 
týmto ústavným zákonom alebo záko  . 7 alebo 

 ale  
6.7.2. verejný funkcionár nepreukázal spôsobom ustanoveným týmto ústavným 

z etkový 
prírast oje 

 ods. 1 písm. d) nemohol dosiah  

a konanie zastavuje. Komisia je schopná 
 prítomná najmenej polovica jej nov. 

6.9.   Pokuta sa ukladá 
 ak ide o 

ustanovenej v 
ústavné  

6.9.2.   v sume zodp ho p  
pravdivé 

 
6.9.3.   v sume zodpovedajúcej trojnásobku k

ak verejný funkcionár por  

ak verejný funkcionár poruší povinnos   ústavného zá  
6.9.5.  v sume zodp o platu verejného 

funkcioná
zákona. 

6.10. Výnos z pokút zaplatených verejnými funkcionármi je príjmom rozpo tu mesta. 
6.11. Ak verejný funkcionár nesplnil alebo p

alebo obme
oznám komisia 
rozhodne o zastavení konania. Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení konania 
j

rozhodnutí vzdá svojej funkcie. 
6.12.  Rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného funkcionára v 

priez  
6.13.  Rozhodnutie prijaté 

Mestské zastupite  v Michalovci šinou všetkých 
poslancov. Mestské z  

ktorým ná strata mandátu alebo funkcie 
  rozhodnutia na 
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vrhu do 60 dní   
                                                             
 Konanie o preskúmaní takého rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej   

             r venskej  
             repub t  
 

 
7. Nakladanie s  

 
7.1.  Po  uzavretej obálke s ením 

 s radu v 
Michalo predseda komisie. 

7.2.   Písomnosti z i ko  súlade s 
schváleným Ministerstvom  vnútra Sl  

 
 

8.  
 

8.2.   Štatút nadobúda  schválenia v mestskom zastupi  
 
 
Michalovce  17. 1. 2019                          
 
 
          Ing. Erik Sibal 
         predseda komisie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


