
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

k bodu č. 9 na VIII. 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. 8 ods. 5 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 (starosta mestskej časti) je povinný do 30 dní po 

uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie podať písomné oznámenie 

za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

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

ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov v prípade starostu mestskej časti 

vykonáva 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.  

 

Dňa 23.01.2020 na svojom zasadnutí Komisia na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever (ďalej 

len „Komisia“) preverovala či starosta MČ Košice – Sever za volebné obdobie 2014 – 2018 

podal v lehote písomné oznámenie v zmysle čl. 8 ods. 5. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  

 

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


Komisia zistila, že Marián Gaj, starosta MČ Košice – Sever za volebné obdobie 2014 

– 2018 podal obálku adresovanú Komisii osobne do podateľne MÚ MČ Košice – Sever dňa 

10.01.2020, pričom aj jeho písomné oznámenie bolo datované toho istého dňa, a to 

10.01.2020. 

 

Lehota na písomné oznámenie verejného funkcionára v zmysle čl. 8 ods. 5. Ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. pre starostu MČ Košice – Sever za volebné obdobie 2014 – 2018 

uplynula dňom 9.01.2020. 

 

Komisia na základe zistených skutočností má za to, že vo vyššie uvedenom prípade 

bola porušená povinnosť verejného funkcionára podľa čl. 8 ods. 5. Ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z.  

 

 

    

 

  

 


