
 
 

Zápisnica zo zasadnutia komisie  

na ochranu verejného záujmu pre výkone funkcie starostu obce 

konaného dňa 17.04.2019 

 

Zloženie komisie: 

Predseda komisie: Ing. Milan Boroš 

Členovia komisie: Miroslav Nikel,  Ján Kán 

 

Dňa 17.04.2019 sa na obecnom úrade obce Bacúch zišla komisia pre ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcie starostu obce za účelom prevzatia Oznámenia funkcií, zamestnaní činností 
a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2018“, z titulu povinností starostov 
obce vyplývajúcich z ustanovení čl. 7 ods. 1 a 2  ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.  o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ústavný zákon) 

Zamestnanec obce Ing. Janka Jančová odovzdala predsedovi komisie Ing. Milanovi Borošovi 
uzatvorené obálky s označením “Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových 
pomerov verejného funkcionára“ (ďalej len oznámenie),  registrované na podateľni obecného 
úradu obce Bacúch nasledovne: 

1. pod podacím č. OcÚB/S2019/00023 zo dňa 02.01.2019, odosielateľ: Ing. Michal 
Chovanec, B. Němcovej 303/11, 976 64 Bacúch  
 

2. pod podacím č.  OcÚB/S2019/00166 zo dňa 06.02.2019, odosielateľ: Ing. František 
Kán,  B. Němcovej 474, 976 64 Bacúch 
 

3. pod podacím č. OcÚB/S2019/00208 zo dňa 13.03.2019, odosielateľ: Ing. Michal 
Chovanec, B. Němcovej 303/11, 976 64 Bacúch  

Predseda komisie Ing. Milan Boroš otvoril jednotlivé obálky. 

Členovia komisie po otvorení obálok preskúmali či podané oznámenie obsahuje všetky 
náležitosti stanovené v čl. 7 ods. 1 a 2 ústavného zákona, a nezlučiteľnosť funkcie verejného 
funkcionára s výkonom nových funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ústavného 
zákona.  

Záverom komisia konštatovala , že  

1. Oznámenie bolo podané v súlade s čl. 7 ods. 1 ústavného zákona  
2. K písomnému oznámeniu bol priložený doklad potvrdzujúci sumu príjmov za 

predchádzajúci kalendárny rok v zmysle čl. 7 ods. 2  ústavného zákona  
3. Na základe údajov podaného oznámenia neboli porušené žiadne obmedzenia 

vyplývajúce z ustanovenia čl. 5 ústavného zákona o nezlučiteľnosti niektorých funkcií, 
zamestnaní a činností 

4. Komisia nemá žiadne podnety a návrhy na riešenie pre obecné zastupiteľstvo. 
 

V Bacúchu, dňa 17.04.2019 

Zapísal:  Ing. Milan Boroš 

 


