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UZNESENIE    č.   07/2021 

 

Smernica o majetkových pomeroch verejných funkcionárov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ďurďoši dňa 18.02.2021 

 

Schvaľuje: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje smernicu o majetkovom priznaní verejných fukcionárov. 

Vzor majetkového priznania je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. 

 

Príloha č.1: Smernica o majetkových pomeroch verejných funkcionárov 

  

 

 

 

Za: Husák     Proti: 0 

 Guman       

 Gumanová 

 

         

Ďurďoš 18.02.2021      Ing. Miroslav Mikeľ 

           Starosta obce Ďurďoš 
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SMERNICA 

Obce ĎURĎOŠ 

 

z 18.02.2021 

 

o oznamovaní majetkových pomerov verejného funkcionára 

 

Starosta obce  (ďalej len „starosta“) § 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Smernica sa vzťahuje na 

a) Starostu obce  

b) hlavného kontrolóra obce 

 

Čl. 2. 

Oznámenie o majetkových pomeroch vedúcich zamestnancov 

 

(1) Vedúci zamestnanec deklaruje svoje majetkové pomery na tlačive „Majetkové priznanie“ 

podľa prílohy č. 1 tejto smernice. 

(2) Povinnosť vedúceho zamestnanca deklarovať majetkové pomery sa vzťahuje na všetok 

majetok vo vlastníctve vedúceho zamestnanca, pričom majetkové priznanie podľa odseku 

1 musí obsahovať údaje o: 

a) nehnuteľnom majetku, 

b) hnuteľných veciach, 

c) majetkových právach a iných majetkových hodnotách. 
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(3) Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceňuje. Majetok uvedený v odseku 2 písm. 

b) a c) sa na účely majetkového priznania ocení cenou obvyklou, tento majetok sa 

v majetkovom priznaní uvedie len vtedy, ak jeho súhrnná hodnota je vyššia ako 35 000 

eur. Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na účely majetkového 

priznania delí rovnakým dielom. 

 

 

Čl. 3 

Doručovanie majetkového priznania 

 

(1) Vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 

a) 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca, 

b) 31. marca každého kalendárneho roka. 

(2) Vedúci zamestnanec doručí majetkové priznanie v lehote podľa odseku 1 starostovi obce. 

Starosta  písomne potvrdí alebo na kópii majetkového priznania vyznačí prijatie 

majetkového priznania a vyznačí dátum prijatia aj na originály prijatého tlačiva 

majetkového priznania. 

(3) Starosta zabezpečí riadne uloženie doručených majetkových priznaní. 

 

Čl. 4 

Konanie vo veciach majetkového priznania 

 

Starosta obce  v súvislosti s majetkovým priznaním 

a) potvrdzuje a eviduje jeho doručenie, 

b) vyhodnocuje a preskúmava jeho úplnosť, 

c) uskutočňuje právne úkony v súlade s príslušnými pracovnoprávnymi predpismi, 

najmä vyzýva na jeho doručenie, doplnenie alebo spresnenie a tiež uskutočňuje 

príslušné právne úkony v prípade nesplnenia povinností podľa tejto smernice, 

d) ho vhodným spôsobom uchováva. 
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Čl. 5 

 

(1) Ak vedúci zamestnanec nesplní príslušnú povinnosť podľa tejto smernice ani 

v primeranej lehote po predchádzajúcej výzve, považuje sa to za závažné porušenie 

pracovnej disciplíny. 

(2) Starosta obce  vyhodnotí majetkové priznanie a v prípade potreby vyzve vedúceho 

zamestnanca, aby majetkové priznanie spresnil alebo doplnil v lehote 30 dní od doručenia 

výzvy. 

 

Čl. 6 

Osobitné ustanovenie 

 

(1) Táto smernica sa vzťahuje po jej doručení aj na vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva 

funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa podľa osobitného predpisu 1) zriadeného 

alebo založeného obcou . 

(2) Vedúci zamestnanci podľa odseku 1 sú povinní pri oznamovaní majetkových pomerov 

vedúcich zamestnancov, ktorí sú im podriadení primerane postupovať podľa tejto 

smernice a zosúladiť vlastné interné predpisy s touto smernicou do 15 dní odo dňa 

účinnosti tejto smernice. 

 

 

Čl. 7 

Účinnosť 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť 18.02.2021. 

 

 

 

 

 

                                                           
1) § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
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Príloha č. 1 

k Smernici č. 001/2021 Majetkové priznanie 

 

V Ďurďoši dňa 18.02.2021             ...................................... 

         Ing. Mikeľ Miroslav 

                   Starosta obce Ďurďoš 
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