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Obecné zastupiteľstvo v Dúbravke na základe ústavného zákona o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov č.357/2004 vydáva toto

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2004

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecné záväzné nariadenie ustanovuje
- nezlučiteľnosť funkcie starostu obce s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činnosti
- povinnosti a obmedzenia pre starostu obce na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného 
  záujmu  verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie 
- zodpovednosť starostu obce za nesplnenie alebo porušenie povinnosti a obmedzení  
  ustanovených týmto VZN vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také  
  nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzovaní uložiť

Na účely tohto VZN je
- verejný záujem taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým 
  alebo mnohým občanom obce
- osobný záujem je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech 
  starostovi obce alebo jemu blízkym osobám

Čl.1.
Všeobecné povinnosti

1./ Ústavný zákon ukladá starostovi obce:
a./ právnickej osobe s podnikateľskou činnosťou, ktorá nie je založená obcou a obec v nej 
nemá majetkovú účasť písomne oznámiť cez podateľňu alebo doporučenou poštou, že   sa 
vzdáva funkcie štatutárneho orgánu alebo členstva v štatutárnom orgáne , poprípade v 
kontrolnom alebo riadiacom orgáne a to do 30 dní od právoplatnosti cit. zákona. 
Členstvo vo valnom zhromaždení alebo v členskej schôdzi právnickej osoby s 
podnikateľskou činnosťou nie je nezlučiteľné s výkonom funkcie starostu.
b./ právnickej osobe s podnikateľskou činnosťou, ktorú založila obec alebo v ktorej má obec 
majetkovú účasť, môže starosta naďalej zostať štatutárnym orgánom, členom štatutárneho 
riadiaceho kontrolného, príp. dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti, avšak bez 
nároku na finančnú odmenu. Starostovi z toho vyplýva povinnosť oznámiť obchodnej 
spoločnosti doporučenou poštou, že sa vzdáva finančných odmien spojených s výkonom tejto 
funkcie
c./  s ďalšími organizáciami, ktoré neboli zriadené za účelom podnikania, napr. združenia, 

nadácie, telovýchovné jednoty a podobne, starosta nie je v konflikte a  nie je povinný sa 
vzdať

výkonu funkcie ani prípadnej odmeny. 
Povinnosťou starostu je túto odmenu uviesť v pravidelnom ročnom písomnom oznámení tak, 
ako mu ukladá článok 7 odst.1cit. ústavného zákona v termíne do konca marca budúceho 
roka.
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2./ Starosta obce podáva vždy do 31.marca  komisii obecného zastupiteľstva na ochranu 
verejného záujmu  písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie 
funkcie, zamestnania, činností a majetkové pomery v rozsahu stanovenom v článku 7 odst. 1 
až 5 cit. ústavného zákona.
3./ Na základe cit. ústavného zákona je obec povinná  zriadiť komisiu obecného 
zastupiteľstva, ktorá musí byť zložená len z poslancov OZ a musí mať najmenej troch členov.  
V komisií musia byť zastúpení poslanci z každej politickej strany, ktoré sú zastúpené v OZ, 
po jednom členovi.

Čl. 2 
Všeobecné obmedzenia

1./  Starosta obce je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem 
a  preto nesmie 
a/  využívať svoju funkciu, právomoci a informácie vyplývajúce z tejto funkcie na získanie 
výhod vo svoj prospech ani v prospech blízkych osôb ale ani iných fyzických a právnických 
osôb
b/  žiadať a prijímať dary
c/  sprostredkovať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu 
obchodný styk s obcou , okrem prípadu, ak to starostovi vyplýva z výkonu jeho funkcie
d/  nadobúdať majetok z FNM a od štátu inak ako vo verejnej súťaži alebo v dražbe / zákaz sa 
týka aj blízkych osôb/
e/  používať svoju osobu, meno, snímku, záznam hlasu a podpis pre reklamu
f/  používať symboly obce na osobný prospech
g/ uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve a nadobúdať akcie na doručiteľa inak ako dedení

Čl.3
Obmedzenia osobného záujmu

1./ Starosta obce je povinný oznámiť na rokovaní orgánu svoj osobný záujem na 
prerokovanie vecí alebo oznámiť, že ide o vec, z ktorej má majetkový prospech politická 
strana, alebo hnutie, ktorého je členom , ak je mu to známe ešte predtým ako sa stane 
predmetom rokovania.

Čl.4
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a pokuty

1./ Konanie o návrhu vo veci verejného záujmu vykonáva obecné zastupiteľstvo podľa čl.9 
cit.zákona.
2./ Za porušenie ustanovení uvedených v čl.2 a 3  je pokuta dvanásťnásobku mesačného platu 
starostu, ktorá je príjmom obce.

Záverečné ustanovenia

1./  Na tomto VZN sa uznieslo OZ na svojom zasadnutí dňa 9.12.2004
2./  Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2005

V Dúbravke 9.12.2004 Andrej Bajužík
starosta obce


