
Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva Šurany v zmysle 

Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 
     Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov podľa čl. 1 upravuje: 

 

a/ nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára /v našom prípade primátora a poslanca zastupiteľstva/   

    výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností, 

b/ povinnosti a obmedzenia  pre  verejného  funkcionára  na  účel zamedzenia vzniku rozporu 

osobného   

    záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie, 

c/ zodpovednosť   verejného   funkcionára   za   nesplnenie  alebo  porušenie  povinností  a  obmedzení   

    ustanovených    týmto    ústavným   zákonom   vrátane   sankcií,    ktoré   moţno   uloţiť   

verejnému     

    funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení . 

 

     Pôsobnosť Ústavného zákona sa vzťahuje na funkcie uvedené v čl. 2 /podľa ods. 1 písm. o/ 

starostov obcí /primátorov miest/ a písm. p/ poslancov mestských zastupiteľstiev /nie obecných/ 

a poslancov mestských častí v Bratislave a Košiciach. 

 

     Verejný funkcionár t.j. kaţdý, kto vykonáva funkciu uvedenú v čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona. 

Tento je povinný podľa čl. 7 ods. 1 do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie /zloţením 

sľubu/ a počas jej výkonu vţdy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny 

rok, v ktorom uvedie: 

 

a/ či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti, 

b/ aké zamestnanie vykonáva, 

c/ aké má funkcie, 

d/ svoje príjmy v uplynulom roku, 

e/ svoje majetkové pomery: 

-vlastníctvo nehnuteľností vrátane bytu a nebytového priestoru, 

-vlastníctvo hnuteľnej veci nad 35 násobok minimálnej mzdy, 

-vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty nad 35 násobok minimálnej mzdy, 

-existenciu záväzku, ktorého predmetom je peňaţné plnenie v menovitej hodnote prevyšujúcej nad 35 

násobok minimálnej mzdy. 

 

     Oznámenie podáva starosta /primátor/ a poslanci mestského zastupiteľstva komisii zastupiteľstva. 

Orgán podľa čl. 7 bod 5 je komisia zvolená zastupiteľstvom a zloţená z členov zastupiteľstva. Má 

najmenej 3 členov a je zloţená zo zástupcov kaţdej politickej strany alebo hnutia, ktoré je 

v zastupiteľstve a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia sa zriaďuje ako obligatórna 

inštitúcia – povinne. 

 

     Po komunálnych voľbách konaných dňa 29.10.2022 má Mestské zastupiteľstvo Šurany 7 poslancov 

NEKA / Ing. Mgr. Alţbeta Danielová, Ing. Róbert Polák, Miroslav Ţvach, Karol Németh, Ing. 

Miroslava Zahoráková, JUDr. Lucia Filagová, Ing. Marcel Rosina, MBA/, /, 3 poslancov za stranu 

Smer – sociálna demokracia /MUDr. Ján Kanás, Ing. Igor Bartovič, Pavol Cvik/, 2 poslancov za stranu  

Sloboda a solidarita /Mgr. Dušan Rampašek, MUDr. Daša Viszlayová, PhD./, 1 poslanca za stranu 

DOMOV národná strana /Radoslav Šťuha/. 

 

 

 



 

 

 

     V súlade s čl. 7 ods. 5 písm. a/ a b/ Ústavného zákona predkladám Mestskému zastupiteľstvu 

Šurany návrh na zriadenie osobitnej komisie v nasledovnom zloţení: 

 

1. Karol Németh, NEKA, predseda komisie 

2. Pavol Cvik, Smer – SD, podpredseda komisie 

3. Mgr. Dušan Rampašek, SaS, člen 

4. Radoslav Šťuha, DOMOV národná strana, člen   

 

 
V Šuranoch  dňa 24.11.2022 

 

 

 

 

                                                                                            Mgr. Marcel Filaga, v.r. 

                                                                                          primátor mesta Šurany  

 


