
PLÁN ČINNOSTI 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2017 

 

 

1.  Schválenie vzorov tlačív oznámení a vzorov potvrdení o podaní oznámení: 

oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona1, ktoré treba podať do 31. marca 

2017, 

T: február 2017 

 

2. Posúdenie podaných oznámení: 

podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona1 podávané do 31. marca 2017 za rok 2016 

vrátane daňových dokladov podávaných do 30. apríla 2017 

T: september 2017 

 

3. Vybavovanie ďalšej agendy komisie v zmysle ústavného zákona: 

a) zasielanie žiadostí o vysvetlenie verejnému funkcionárovi podľa čl. 7 ods. 6 

ústavného zákona1, 

b) podávanie podnetov mestskému zastupiteľstvu podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) 

ústavného zákona1, 

c) udeľovanie výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona1 

a zverejňovanie udelenia tejto výnimky spolu s odôvodnením podľa čl. 7 ods. 

7 ústavného zákona1, 

d) poskytovanie informácií o oznámeniach podaných podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 

ods. 5 ústavného zákona1 každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom 

zákonom o slobode informácií2, 

e) podávanie podnetov na začatie konania podľa osobitného predpisu v zmysle 

čl. 7 ods. 6 ústavného zákona1 a prijímanie oznámení o výsledkoch od orgánu, 

ktorý uskutočnil konanie podľa osobitného predpisu v zmysle čl. 7 ods. 6 

ústavného zákona1. 

T: priebežne podľa potreby 
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4. Opatrenia na zvýšenie transparentnosti a informovanosti o činnosti komisie a 
podaných majetkových priznaniach verejných funkcionárov: 

a) zverejňovanie pozvánok a uznesení komisie na webovom sídle HM SR 

Bratislavy (www.bratislava.sk) s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti 

o činnosti komisie, 

T: priebežne 

b) vydávanie stanovísk ako usmerňujúcich opatrení pre verejných funkcionárov 

s cieľom zvýšenia včasnosti, pravdivosti a úplnosti majetkových priznaní, 

T: priebežne podľa potreby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 
2 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 


