
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

 

Dôvodová správa 

k bodu č. 11 na IV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
 

 

 

Informácia 

o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov MZ MČ Košice - Sever  

 

 

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

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

zákon č. 357/2004 Z. z.“) verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal 

výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. 

 

Podľa čl. 7 ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. poslanec mestského 

zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach oznámenie 

podáva komisii mestského (miestneho) zastupiteľstva. 

 

Podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. vykonáva konanie o 

návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov v prípade starostu 

mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva miestne zastupiteľstvo.  

 

Podľa čl. 9 ods. 2  písm. a) a b) Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. orgán, ktorý 

uskutočňuje konanie podľa odseku 1, začne konanie 

a) z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v oznámení 

podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje alebo že verejný funkcionár 

nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom 

alebo zákonom, alebo  

b) na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, kto ho podáva, ktorého 

verejného funkcionára sa týka, a čo sa namieta.  

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na III. zasadnutí dňa 29.04.2019 podľa 

čl. 9 ods. 1 písm. b) a čl. 9 ods. 2 písm. a) Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. začalo konanie 

vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z dôvodu porušenia 

povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7 Ústavného zákona č. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/357/20060101#ustavnyclanok-7


357/2004 Z. z. voči Mariánovi Gajovi, Štefanovi Balážovi a Erikovi Haľkovi. Oznámenia 

mali byť podané do 31. marca 2019. 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever listom zo dňa 9.5.2019 vyzvalo Mariána 

Gaja, Štefana Baláža a Erika Haľka, aby sa v určenej lehote vyjadrili k dôvodu začatia 

konania. Marián Gaj a Erik Haľko zaslané listy neprevzali. Štefan Baláž predmetný list 

prevzal dňa 21.05.2019, ale vyjadrenie nezaslal. 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever má podľa čl. 9 ods. 5 Ústavného zákona 

č. 357/2004 Z. z. vo veci rozhodnúť do 60 dní odo dňa začatia konania. 

 

Podľa čl. 9 ods. 6 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. platí, že ak sa v konaní 

preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie 

ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 

8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v 

čom je konanie alebo opomenutie verejného funkcionára v rozpore s týmto ústavným 

zákonom alebo zákonom, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie 

obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu. 

 

Vzhľadom na uvedené je na IV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – 

Sever predložený návrh rozhodnutia, ktorým sa ukladá pokuta verejným funkcionárom, ktorí 

nesplnili povinnosť v zmysle čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  

 


