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VS EOBECNE  ZA V¨ ZNE   NARIADENIE  MESTA C .  62 
 

o ochrane verejne ho zaujmu pri vykone funkcii 
verejnych funkcionarov 

 
 
 

Mestske  zastupiteí stvo v Hurbanove v zmysle  zakona SNR cıslo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadenı v znenı neskors ıch predpisov, a v zmysle U stavneho zakona cıslo 
357/2004 Z. z. o ochrane verejneho zaujmu pri vykone funkciı verejnych funkcionarov 
vydava toto vs eobecne zav z̈ne  nariadenie o ochrane verejneho zaujmu pri vykone funkcii 
verejnych funkcionarov. 

 
C lanok 1 

U vodne  ustanovenie 
 

1. Toto vs eobecne zav z̈ne  nariadenie podrobne upravuje: 
 

a) nezluciteí nosú funkcie verejneho funkcionara s vykonom inych funkciı, 
zamestnanı alebo cinnostı, 

b) povinnosti a obmedzenia pre verejneho funkcionara na ucel zamedzenia vzniku 
rozporu osobneho zaujmu verejneho funkcionara s verejnym zaujmov pri 
vykone verejnej funkcie a 

c) zodpovednosú verejneho funkcionara za nesplnenie alebo porus enie povinnostı 
a obmedzenı ustanovenych tymto nariadenım vratane sankciı, ktore  mozno 
verejnemu funkcionarovi za take  nesplnenie alebo porus enie povinnostı alebo 
obmedzenı uloziú. 

 
 

C lanok 2 
Posobnosš tohto vseobecne zavč zne ho nariadenia 

 
Toto vs eobecne zav z̈ne  nariadenie sa vzúahuje na funkciu primatora mesta 

a na poslancov Mestskeho zastupiteí stva v Hurbanove. 

  

C lanok 3 
Zakladne  pojmy 

 
1. Primator mesta a poslanci mestskeho zastupiteí stva v sulade so clankom 7 a 8 

U stavneho zakona c. 357/2004 Z.z. o ochrane verejneho zaujmu pri vykone funkciı  
verejnych funkcionarov sa povazuju  za verejneho funkcionara pocas vykonu funkcie 
a v obdobı jedneho roka odo dna skoncenia vykonu funkcie primatora mesta 
a poslanca mestskeho zastupiteí stva. 

2. Osobny zaujem na ucely tohto nariadenia je taky zaujem, ktory prinas a majetkovy 
prospech alebo iny prospech primatorovi mesta a poslancom mestskeho zastupiteí stva 
alebo ich blızkym osobam. Verejny zaujem podí a tohto nariadenia je taky zaujem, 
ktory prinas a majetkovy prospech alebo iny prospech vs etkym obcanom alebo 
mnohym obcanom mesta. 
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3. Rozpor zaujmov na ucely tohto nariadenia je skutocnosú, keô  primator mesta 

a poslanec mestskeho zastupiteí stva pri vykone svojej funkcie uprednostnı osobny 
zaujem pred verejnym zaujmom. 

 
 

C lanok 4 
Vseobecne  povinnosti a obmedzenia 

 
1. Primator mesta a poslanci mestskeho su povinnı pri vykone svojej funkcie 

presadzovaú a chraniú verejny zaujem, zachovavaú mlcanlivosú o skutocnostiach, 
o ktorych sa dozvedeli pri vykone prace vo verejnom zaujme a ktore  v zaujme mesta 
nemozno oznamovaú inym osobam, nesmu uprednostniú osobny zaujem pred 
verejnym zaujmom. 

 
Na tento ucel primator mesta a poslanci mestskeho zastupiteí stva nesmu: 

 
a) vyuzıvaú svoju funkciu pre svoj prospech, v prospech jemu blızkych oso b ani 

inych fyzickych oso b alebo pravnickych oso b 
b) ziadaú dary, prijımaú dary, navadzaú ineho na poskytovanie darov, 
c) sprostredkuvaú pre seba, blızku osobu, pre inu fyzicku osobu alebo pravnicku 

osobu okrem prıpadu, ak to pre verejneho funkcionara vyplyva z vykonu jeho 
verejnej funkcie,  obchodny styk, 

d) uzatvoriú zmluvu o tichom spolocenstve alebo nadobudaú akcie na doruciteí a 
inak ako    

a. dedenım, 
e) pouzıvaú symboly spojene  s vykonom svojej funkcie na osobny prospech. 

           
 

C lanok 5 
Nezluc iteínosš niektorych funkciı, zamestnanı a c innostı 

 
1. Primator mesta  nesmie byú s tatutarnym organom, alebo clenom s tatutarneho organu, 

clenom riadiaceho, kontrolneho alebo dozorneho organu pravnickej osoby, ktora bola 
zriadena na vykon podnikateí skej cinnosti, okrem valneho zhromazdenia clenskej 
scho dze. Toto sa nevzúahuje na clenstvo primatora mesta v organe pravnickej osoby, 
ktore  vyplyva zo zakona alebo z vykonu funkcie resp. v organoch pravnickych oso b 
s majetkovou ucasúou mesta, alebo ak sa za clenstvo v tomto organe neposkytuje 
financna odmena. 

2. Ak primator mesta vykonava funkciu podí a bodu c. 1 v case  ustanovenia do funkcie 
je povinny do 30 dnı odo dna ustanovenia do verejnej funkcie takuto funkciu alebo  
cinnosú skonciú alebo vykonavaú zakonom ustanoveny pravny ukon smerujuci  k jej 
skonceniu. 

 
 

C lanok 6 
Oznamenie osobne ho zaujmu 

 
1. Primator mesta a poslanci mestskeho zastupiteí stva , ktorı sa zucastnuju na rokovanı 

mestskeho zastupiteí stva  o veci, na ktorej maju osobny zaujem, su povinnı oznamiú 
osobny zaujem o vec predtym, ako na rokovanı vystupia. 
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2. Oznamenie podí a bodu 1. su povinnı vykonaú aj vtedy, ak ide o rokovanie o veci, 

z ktorej ma majetkovy prospech  politicka strana alebo politicke  hnutie, ktoreho su 
clenmi, ak je tato skutocnosú znama. 

3. Oznamenie podí a bodu 1 alebo 2 je mestske  zastupiteí stvo na ktoreho rokovanı sa 
vykonalo oznamenie, povinne  zaznamenavaú do zapisu, alebo zaznamu o rokovanı.  

 
 

C lanok 7 
Oznamenie c innosti a majetkovych pomerov 

 
1. Primator mesta a poslanci mestskeho zastupiteí stva   su povinnı do 30 dnı odo dna, 

keô  sa ujali funkcie, a pocas jej vykonu vzdy do 31. marca podaú pısomne  oznamenie 
za  predchadzajuci kalendarny rok, kde primator alebo poslanec MZ uvedie: 

 
a) ci splna podmienky nezluciteí nosti vykonu funkcie s vykonom inych funkciı, 
b) ake  zamestnanie vykonava v pracovnom pomere resp. obdobnom pracovnom 

vzúahu, aku podnikateí sku cinnosú vykonava popri vykone funkcie verejneho 
funkcionara, 

c) ake  ma funkcie v organoch uzemnej samospravy a v organoch pravnickych 
oso b vykonavajucich podnikateí sku cinnosú a v organoch inych pravnickych 
oso b (funkcne  a ine  po zitky), 

d) dosiahnute  prıjmy v uplynulom kalendarnom obdobı z vykonu funkcie 
primatora mesta, poslanca mestskeho zastupiteí stva   a z vykonu inych funkciı, 

e) svoje majetkove  pomery (a majetkove  pomery manzela  (-ky) a neplnoletych 
detı, ktorı s nım ziju v spolocnej domacnosti).  

 
K pısomnemu oznameniu primator mesta a poslanci mestskeho zastupiteí stva  prilozia 
potvrdenie o podanom danovom priznanı za predchadzajuci kalendarny rok. 

 
2. Majetkovymi pomermi sa rozumie: 
 

a) vlastnıctvo nehnuteí nosti vratane vlastnıctva bytu a nebytoveho priestoru, 
b) vlastnıctvo hnuteí nej veci, ktorej zvycajna cena presahuje 35-nasobok 

minimalnej mzdy,  
c) vlastnıctvo majetkoveho prava alebo inej majetkovej hodnoty, ktorych 

menovita hodnota presahuje 35-nasobok minimalnej mzdy, 
d) existencia zav z̈ku, ktoreho predmetom je penazne  plnenie, ktorej zvycajna 

hodnota presahuje 35-nasobok minimalnej mzdy. 
    

Nezverejnuju sa take  udaje o majetkovych pomeroch , ktore  by umoznili identifikaciu 
vlastnych hnuteí nych vecı, ktore  primator mesta vlastnı alebo identifikaciu ô als ıch 
stran v pravnych vzúahoch podí a clanku 6 bod 2 pısm. c) a d) tohto nariadenia.  

3. Oznamenie podavaju  primator mesta a poslanci mestskeho zastupiteí stva  komisii 
mestskeho zastupiteí stva, zriadenej mestskym zastupiteí stvom. 

 
U lohou komisie je: 
a) prijımaú pısomne  oznamenia primatora mesta a poslancov mestskeho 

zastupiteí stva  
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b) moznosú podavaú podnety prıslusnemu danovemu uradu na zacatie konania 
podí a zakona cıslo 511/1992 Zb. za ucelom preskumania uplnosti 
a pravdivosti pısomnych oznamenı, 

c) poskytovaú informacie o prijatych pısomnych oznameniach v rozsahu 
a spo sobom ustanovenom zakonom cıslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prıstupe 
k informaciam, 

d) predkladaú mestskemu zastupiteí stvu navrhy na zacatie konania vo veci 
ochrany verejneho zaujmu 

e) preskumavaú podnety na zacatie konania vo veci ochrany verejneho zaujmu, 
f) udeí ovaú vynimky zo zakazov primatorovi mesta, ktory v obdobı dvoch rokov 

pred skoncenım vykonu verejnej  funkcie rozhodol o poskytnutı s tatnej pomoci 
alebo  

g) o poskytnutı alebo povolenı inej podpory, vyhod alebo odpustenia povinnostı 
vyplyvajucich zo vs eobecne zav z̈nych  pravnych predpisov alebo  
z individualnych pravnych aktov fyzickym osobam alebo pravnickym osobam  
pocas jedneho roka od skoncenia vykonu verejnej funkcie. 

 
Jedna sa o nasledovne  zakazania: 

 
1. byú zamestnany v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnopravnom 

vzúahu u tych oso b, ak je jeho mesacna odmena v tomto zamestnanı vys s ia ako 
10 nasobok minimalnej mzdy, 

2. byú clenom riadiaceho kontrolneho alebo dozorneho organu u tych oso b, 
3. byú spolocnıkom, clenom alebo akcionarom tych oso b, 
4. maú uzatvorenu zmluvu o prokure, mandatnu zmluvu, komisionarsku zmluvu 

o sprostredkovanı, zmluvu o obchodnom zastupenı, zmluvu o tichom 
spolocenstve alebo darovaciu zmluvu s tymito osobami, 

5. maú uzatvorenu zmluvu, ktorej obsahom je opravnenie konaú v mene tychto 
oso b 

  
Uvedene  zakazy sa vzúahuju aj na primatora, ktoreho rozhodnutie alebo suhlas bol 

nevyhnutnou podmienkou na vydanie rozhodnutia podí a pısmena f/ bod 1-5. Ak bolo 
rozhodnutie alebo suhlas vydany kolektıvnym organom, vzúahuje sa zakaz na kazdeho 
verejneho funkcionara, ktory bol clenom tohto kolektıvneho organu a ktory hlasoval za toto 
rozhodnutie alebo suhlas. 

Obmedzenia po skoncenı funkcie podí a ods. 3 pısm. f) bod 1-5 sa vzúahuju na 
primatora mesta, ktory v obdobı dvoch rokov pred skoncenım vykonu funkcie uzatvoril 
v mene obstaravateí a zmluvu s uchadzacom vo verejnom obstaravanı vykonanom 
nadlimitnou met�dou alebo podlimitnou met�dou, v obdobı dvoch rokov pred skoncenım 
vykonu verejnej funkcie vykonaval zriaô ovateí sku po sobnosú voci pravnickym osobam.  

 
 

C lanok 8 
Konanie vo veci ochrany verejne ho zaujmu 

 
1. Konanie o navrhu vo veci ochrany verejneho zaujmu a zamedzenia rozporu zaujmov 

vykonava mestske  zastupiteí stvo na zaklade riadne odo vodneneho podnetu, ktory 
mo ze podaú ktokoí vek, pricom z povahy veci vyplyva, ze to mo zu byú funkcionari 
mesta  (poslanci, hlavny kontrol�r), ale aj ktorykoí vek obyvateí  mesta prıpadne ina 
fyzicka ako aj pravnicka osoba.  



Mesto Hurbanovo VZN c. 62 strana c. 6 
   
 
2. Mestske  zastupiteí stvo zacne konanie vzdy, ak mu komisia predlozı pısomny navrh na 

konanie a ak sa jej navrh opiera o zistenia, ktore  nasvedcuju tomu, ze primator alebo 
poslanec mestskeho zastupiteí stva  uviedol neuplne  alebo nepravdive  udaje, alebo 
porus il povinnosti resp. obmedzenia ustanovene  tymto nariadenım resp. zakonom 
c. 357/2004 Z.z. o ochrane verejneho zaujmu pri vykone funkciı verejnych 
funkcionarov. 

3. Ak sa v konanı preukazalo, ze primator mesta alebo poslanec mestskeho zastupiteí stva   
uviedol neuplne  alebo nepravdive  udaje, rozhodnutie mestskeho zastupiteí stva musı 
obsahovaú vyrok, v ktorom sa uvedie v com je konanie alebo opomenutie primatora 
v rozpore tymto nariadenım, alebo s ustavnym zakonom, odo vodnenie a poucenie 
o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnosti zaplatiú pokutu 
stanovenu ustavnym zakonom c. 357/2004 Z.z. o ochrane verejneho zaujmu pri 
vykone funkciı verejnych funkcionarov nasledovne: 

 
a) v sume zodpovedajucej mesacnemu  platu,  ak  ide   o   porus enie  povinnosti   

podí a cl.7 tohto VZN v lehote ustanovenej v cl.7 bod.1, 
b) v   sume  zodpovedajucej trojnasobku mesacneho platu, ak v oznamenı   podí a 

7 su uvedene  neuplne  alebo nepravdive  udaje tykajuce sa   majetkovych 
pomerov, 

c) v sume zodpovedajucej trojnasobku mesacneho platu pri porus enı  povinnosti     
podí a cl. 8 zakona c. 357/2004 Z.z. 

d) v sume zodpovedajucej s esú nasobku  mesacneho platu primatora, v prıpade   
porus enia povinnosti podí a cl. 5 tohto VZN mesta. 

e) v sume zodpovedajucej dvanasú nasobku mesacneho platu podí a cl.4 tohto     
VZN. 
 

4. Rozhodnutie musı byú prijate  nadpolovicnou v c̈s inou clenov mestskeho 
zastupiteí stva, inak to znamena, ze sa konanie zastavuje. Mestske  zastupiteí stvo je 
schopne  uznas aú sa, ak je prıtomna najmenej polovica jeho poslancov. 

5. Ak sa v konanı nepreukazalo, ze primator mesta alebo poslanec mestskeho 
zastupiteí stva  nesplnil alebo porus il povinnosti alebo obmedzenia ustanovene  tymto 
nariadenım resp. ustavnym zakonom, uviedol neuplne  alebo nepravdive  udaje, 
mestske  zastupiteí stvo rozhodne o zastavenı konania. Na prijatie rozhodnutia 
o zastavenı konania je  potrebna najmenej trojp ẗinova v c̈s ina prıtomnych clenov 
mestskeho zastupiteí stva. Take  rozhodnutie je konecne . 

6. Dotknuty primator alebo poslanec mestskeho zastupiteí stva  mo ze do 15 dnı odo dna 
schvalenia rozhodnutia, ktorym by bola vyslovena strata mandatu, alebo ktorym by 
bola ulozena pokuta, podaú navrh na  preskumanie rozhodnutia na U stavny sud SR. 
Podanie navrhu ma odkladny ucinok. 
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C lanok 9 
Zaverecne  ustanovenia 

 
1. Primator mesta a poslanec mestskeho zastupiteí stva je povinny dodrziavaú 

ustanovenia ustavneho zakona c. 357/2004 Z.z. o ochrane verejneho zaujmu 
pri vykone funkciı verejnych funkcionarov a ustanovenie tohto vs eobecne zav z̈neho 
nariadenia. 

2. Toto vs eobecne zav z̈ne  nariadenie bolo prerokovane  na zasadnutı mestskeho 
zastupiteí stva v Hurbanove, dna 17.02.2005 a schvalene  uznesenım cıslo 
356/2005-MZ.  

3. Vs eobecne zav z̈ne  nariadenie nadobudne pravnu ucinnosú p ẗnastym dnom 
od vyvesenia na uradnej tabuli mesta. 

 

 
Ladislav   Basternak 

primator mesta 
 


