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  •   • 

do rúk  

Dr.h.c. JUDr. Maroš ŽILINKA PhD. 

       generálny prokurátor 

       GENERÁLNA PROKURATÚRA 

Štúrova 2 

       812 85 Bratislava 1 

  •   • 

    

Vec 

Podnety na vykonanie dozoru nad dodržiavaním zákonnosti orgánov v pôsobnosti  

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ústavný zákon“/ 

v príslušnom gramatickom tvare slova 

___________________________________________________________________________ 

 

Vážený pán generálny prokurátor, 

 

Právo na informácie je zaručené a orgány verejnej moci majú povinnosť 

primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti. Tak sa to píše v 

Ústave SR. Toto sa žiaľ v SR u viacerých dôležitých inštitúcií dlhodobo nedeje a preto 

Vás žiadam v zmysle § 20 a § 21 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre o vykonanie 

dozoru nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi územnej samosprávy. 

 

Týmto podnetom Vás žiadam o preskúmanie nižšie uvedených konaní orgánov: 

 

1. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR  

2. Komisia na ochranu verejného záujmu ...v zmysle ústavného zákona v NSK 

Nitra 

3. Komisia na ochranu verejného záujmu v zmysle ústavného zákona v MsZ Nové 

Zámky 
 

Skutkový stav 

 

Podľa čl. 7 ods. 7 je Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií povinný zverejniť na 

internetovej stránke NR SR písomné oznámenie verejných funkcionárov v pôsobnosti 

tohto výboru (čl. 7 ods. 5 ústavného zákona) a to v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 

až 10 ústavného zákona. 

 

Ako aktivistovi transparentnosti verejnej správy mi mimoriadne záleží na tom, aby bol 

tento zákon dodržiavaný. Zvlášť v tejto dobe, keď sa vynárajú rôzne vážne 

podozrenia a aj obvinenia z korupcie, nelegálne nadobudnutých majetkov, 

úplatkov, či účelového prepisovania majetkov na tretie osoby. 



 

Píše sa dátum marec 2021 a na webovom sídle NR SR stále absentujú oznámenia 

verejných funkcionárov za rok 2019. Podobne tieto oznámenia o majetkových 

pomeroch a príjmoch verejných funkcionárov absentujú aj na webových sídlach napr. 

NSK Nitra, či Mesta Nové Zámky.  

 

Zákon o konflikte záujmov sa počas 16 ročnej aplikačnej praxe sa v našej spoločnosti 

stále kreuje. Malé krôčiky, ako budú zákonne povinné zverejňovanie majetkových 

pomerov verejných funkcionárov, ale  aj poslancov mestských zastupiteľstiev môžu 

transparentnosti a  politike len pomôcť. Aplikačná prax je však na niektorých miestach 

ešte ďaleko od reality. 

 

Žiadam Vás, aby ste na základe skutočností uvedených v týchto podnetoch veci 

preskúmali a podali orgánom verejnej správy, ktoré nekonajú dali upozornenie, alebo 

využili iný prostriedok, ktorým  ako prokurátor vykonávate dozor nad dodržiavaním 

zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov verejnej správy za 

účelom porušovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov, ku ktorému 

došlo v popísaných podnetoch, respektíve popísanou nečinnosťou. 

 

Prokurátor v zmysle zákona o prokuratúre  podáva upozornenie orgánu verejnej 

správy, ktorého postup alebo nečinnosť namieta. Mám za to že v konaní pred 

najvyšším, či ústavným súdom by mal byť príslušný generálny prokurátor a 

prokurátori generálnej prokuratúry. 

 

Neprináleží mi však ako poslancovi mestského zastupiteľstva posudzovať 

zákonnosť, postup a dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy pri výkone verejnej správy. 

Práve preto sa obraciam  s týmito podnetmi práve na Vás a dúfam v čo najskoršiu 

odpoveď.  

 

S úctou 

 

 

 

        Ing. Peter Podbehlý 

        

 

 

Nové Zámky dňa 17. marca 2021 

 

 


