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11. Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Častá 

 

U Z N E S E N I E  č. 5-VIII/OZ-2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Častej 
v zmysle ustanovenia  § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) 
 

A. z r i a ď u j e 
 

1.  Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Častá 

pri OZ 
 

B. v o l í 
 

2.  Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce 

Častá OZ 
Mgr. Ľubica Opálková  

 
a členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Častá 

OZ:  
Jozef Dukát                                                                                            

Ing. Jana Jakušová                                                       

Martin Turay                                                      

Ivan Ružek                                                                       

Mgr. Kristína Slezáková                                    

Samuel Lederleitner                                                 

Bc. Jozef Grajciar                                                            

 

C. m e n u j e 
 

3) zapisovateľku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce 

Častá OZ zamestnankyňu OcÚ Častá Marcelu Martešíkovú 
 

 

 

__________________________________________________ 

                     PhDr. Mgr. František Kašický, Ph.D., MBA, LL.M., v.r. 
starosta obce Častá 

 
 



Dôvodová správa: 
 
V ustanovení § 15 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov je uvedené, 
že: 

  
„(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné 
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. 
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. 
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.“ 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce 
Častá OZ sa zriaďuje v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, kde zákon ustanovuje 

osobitné požiadavky na zloženie tejto komisie:  
a) môže byť zložená len z poslancov OZ, 
b) musí mať najmenej troch členov,  
c) po jednom zástupcovi v nej musí mať každá politická strana alebo politické hnutie 
zastúpené v zastupiteľstve obce. 
Ak sú v zastupiteľstve obce aj nezávislí poslanci, musia mať v komisii tiež svojho 
zástupcu.  
Za predsedu tejto komisie je navrhnutá Mgr. Ľubica Opálková a za členov všetci 
poslanci OZ. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


