
Záznam 
 

zo zasadnutia  
Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov  

MČ B-NM zo dňa  5. mája 2016 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 

1. Schválenie programu 
2. Preverenie odovzdaných obálok s vyplneným  tlačivom „Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu.“  

3. podnet Juraja Chlebika na prešetrenie porušenia ústavného zákona 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu v z.n.p..  

4. Rôzne  
5. Záver 

 
V zmysle pozvánky zo dňa 29. 4. 2016, predseda komisie JUDr. Dušan Rafaj, zahájil 

rokovanie komisie a privítal prítomných členov. V úvode prítomných oboznámil 
s programom rokovania komisie, ktorí prítomní odhlasovali počtom hlasov 3 za, zdržal sa 1.  

 
 K bodu 2) 

Tajomník komisie informoval prítomných, že v termíne do 31. marca 2016 si splnili 
zákonnú povinnosť všetci 25 poslanci a starosta MČ B-NM a odovzdali zalepené obálky 
s tlačivom „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov“. Členovia 
komisie sa dohodli, že obálky sa nebudú otvárať, skontroluje sa len či boli odovzdané 
v požadovanom termíne. Tento postup prítomní odhlasovali počtom hlasov 3 za, zdržal sa 1. 

 
Členovia komisie preverili obálky, a skonštatovali že obálky boli odovzdané v súlade zo 

zákonom. Ďalej poverili predsedu komisie, aby informoval Miestne zastupiteľstvo MČ B-
NM, ktoré sa bude konať  14. júna 2016 o rokovaní komisie. Hlasovanie prebehlo počtom 
hlasov 4 za. 
 
 K bodu 3) 
Komisia prerokovala podnet Juraja Chlebíka v ktorom poukazuje na porušenie ústavného 
zákona 357/2004 Z.z. poslancami p. Mgr. Martinom Vlačiky PhD. a p. Ing. Marekom Líškom 
a odhlasovala si nasledovný postup: 1. komisia požiada právne oddelenie o stanovisko 
k uvedenému prípadu; 2. umožní dotknutým osobám (Mgr. Martin Vlačiky PhD. a Ing. Marek 
Líška), v prípade ich záujmu sa k veci písomne vyjadriť. Následne sa komisia opätovne 
stretne. Hlasovanie prebehlo počtom hlasov 4 za. 
 

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.  
 
      
 
 
 
        JUDr. Dušan Rafaj  
         predseda komisie  


