
Zápisnica zo zasadnutia komisie  

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce 

konaného dňa 08.08.2016 

 

Zloženie komisie: 

Predseda komisie: Ing. Peter Piliar 

Členovia komisie: Miroslav Nikel, Iveta Muchová 

 

    Dňa 08.08.2016 sa na obecnom úrade obce Bacúch zišla komisia na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcie starostu obce, aby prerokovala podnet Mgr. Martina Duraja, bytom 

Brezová č. 203, 976 64 Bacúch z 27.6.2016 na preskúmanie zákonnosti pri podávaní oznámenia 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Bacúch. 

     Mgr. Martin Duraj svoj podnet odôvodňuje, tým že na základe výpisu zo Živnostenského 

registra, v ktorom Ing. František Kán, starosta obce Bacúch je štatutárny orgán „Rodáci 

z Bacúcha a ich priatelia“  má oprávnenie na podnikanie a na základe Obchodného registra, kde 

Ing. František Kán, starosta obce Bacúch je v dozornej rade Revúcka rozvojová a. s., sídlo 

Muránska 1337/16, Revúca od 15.12.2009. 

  Podľa čl. 5 ods. 1 ústavného zákona verejný funkcionár nesmie vykonávať funkcie 

zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy 

Slovenskej republiky a zákonov. 

   Podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom, 

členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu 

právnickej osoby, ktorá bola zriadená na  výkon podnikateľskej činnosti okrem valného 

zhromaždenia a členskej schôdze. Verejný funkcionár nesmie podnikať; to sa nevzťahuje na 

výkon povolania, ktoré môže vykonávať zo zákonom ustanovených podmienok. 

     Podľa čl. 5 ods. 6 ústavného zákona  zákaz podľa čl. 5 ods. 2 druhá veta sa nevzťahuje na 

starostov obcí. 

     Podľa čl. 5 ods. 7 ústavného zákona, ak verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie 

alebo činnosť podľa ods. 1, 2 v čase ustanovenia do verejnej funkcie je povinný do 30 dní odo 

dňa ustanovenia do verejnej funkcie, takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo 

vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu. 

    Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď 

sa ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné 

oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. 

Na základe uvedeného komisia konštatuje, že: 

1. Ing. František Kán, starosta obce Bacúch podal pred ujatím funkcie starostu obce  

písomné vzdanie sa funkcie predsedu dozornej rady obchodnej spoločnosti Revúcka 

rozvojová a. s., sídlo Muránska 1337/16, Revúca zo dňa 3.12.2010, ktoré obchodná 

spoločnosť prevzala 6.12.2010. 



2. Za vykonanie zmeny v Obchodnom registri nenesie zodpovednosť Ing. František Kán, 

ale štatutárny orgán obchodnej spoločnosti. Z uvedeného vyplýva, že Ing. František 

Kán sa vzdal funkcie predsedu dozornej rady v ústavnom zákone stanovenej lehote 

a vykonal právny úkon smerujúci k zániku funkcie. 

3. Tým že je Ing. František Kán  predsedom občianskeho združenia, i keď je zapísané 

v Živnostenskom registri, nie je to v rozpore s čl. 5 ods. 2 prvá veta ústavného zákona, 

pretože občianske združenie nie je založené na výkon podnikateľskej činnosti. 

Po prešetrení predmetného podnetu komisia zistila, že oznámenie Ing. Františka Kána, starostu 

obce Bacúch je v súlade s ústavným  zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ ústavný zákon“) a považuje podnet Mgr. 

Martina Duraja z 27.6.2016 za nedôvodný. 

 

V Bacúchu, dňa 08.08.2016 

Zapísal:  Ing. Peter Piliar 

Príloha: prezenčná listina členov komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


