
Prešovský samosprávny kraj 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 

 

 

Zápisnica č. 12/2020 

zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov konanej dňa 20.2.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:1. Otvorenie. 

                 2. Kontrola plnenia uznesení.   

                 3. Informácia o legislatívnych zmenách. 

                 4. Diskusia. 

                 5. Záver. 

 

K bodu 1: 

 

Pavol Ceľuch predseda  komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov zriadenej pri Zastupiteľstve PSK otvoril zasadnutie, úvodom privítal 

prítomných poslancov PSK a oboznámil ich s programom rokovania.  

Za zapisovateľku bola určená PhDr. Gabriela Petrová, PhD. a za overovateľa zápisnice bol 

určený MUDr. Patrik Mihaľ. 

 

K bodu 2: 

 

Predseda komisie Pavol Ceľuch skonštatoval, že v uznesení č. 11/2019  neboli prijaté 

úlohy, ktoré by bolo potrebné vyhodnocovať. 

 

K bodu 3: 

 

PhDr. Petrová informovala členov komisie, že NR SR v roku 2019 prijala zákony č. 66/2019, 

232/2019 Z.z., 469/2019 Z.z. ktorými sa mení a dopĺňa 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. Predmetné zmeny nadobudli účinnosť 1.1.2020. Upozornila členov 

komisie na podstatné zmeny, ktoré sa budú dotýkať činnosti komisie a následne povinností, 

ktoré týmto zákonom vzniknú poslancom PSK. Zároveň upozornila na skutočnosť, že predseda 

PSK zasiela Oznámenie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR. 

  

K bodu 4: 

 

Komisia po diskusii o zmenách sa uzniesla, že sekretár komisie zašle všetkým poslancom 

aktuálne formuláre tlačív na elektronické  a ručné vypĺňanie, aktuálne znenie ústavného zákona 

357/2004 Z.z. a usmernenie pre poslancov, aby dodržali zákon v lehotách ním stanovených 

a aby Oznámenia obsahovali zákon stanovená náležitosti. 

V závere predseda komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

Hlasovanie:         za:  6                        proti: 0                                        zdržal sa: 0  

 



K bodu 6:  

 

Predseda komisie Pavol Ceľuch poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

 

V Prešove dňa 20.02.2020 

 

Zapísala: PhDr. Petrová, PhD. 

 

Overovateľ: MUDr. Patrik Mihaľ 

 

 

 

 

 

           Pavol Ceľuch 

                                                                                               predseda komisie 

 

 


