
NÁPLŇ PRÁCE A ÚLOHY 

KOMISIE NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU  

PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej len „komisia na ochranu verejného záujmu“) 

sa zriaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.  

 

Komisia na ochranu verejného záujmu plní najmä nasledovné úlohy: 

 

1. Prijíma písomné oznámenia starostu obce v rozsahu  ústavného   zákona NR SR                          

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

funkcionárov  v znení ústavného zákona  č. 545/2005 Z. z. a vedie ich evidenciu. 

2. Posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií, 

zamestnaní alebo činnosti. 

3. V prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení 

požaduje od dotknutého funkcionára vysvetlenie. 

4. Podáva obecnému zastupiteľstvu  návrh na začatie konania  vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzeniu rozporu záujmov. 

5. Poskytuje informácie o prijatých písomných oznámeniach a o údajoch nachádzajúcich 

sa v nich každej osobe v rozsahu a spôsobom ustanoveným v zákone NR SR č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pričom rešpektuje limity ustanovené  v čl. 7 

ods. 7 až ods. 9 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona  č. 545/2005 Z. z. 

a v zákone NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. 

6. Preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 

a zamedzenia rozporu záujmov, najmä skúma či obsahujú náležitosti ustanovené 

ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy 

na začatie konania vo veci  ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. 

7. Rozhoduje o udelení výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 1 až 3 ústavného zákona NR 

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

funkcionárov v znení ústavného zákona  č. 545/2005 Z. z. 

8. Kontroluje/posudzuje dodržiavanie ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

ústavného zákona  č. 545/2005 Z. z. starostom obce. 

 

 


