
Komisia na ochranu verejného záujmu Obecného zastupiteľstva obce 

Slanské Nové Mesto 

 

 

Zásady o podrobnostiach pri podávaní oznámení 

podľa čl. 7 ods.1 a čl. 8 ods.5  ústavného  zákona č. 357/2004 Z. z. 

 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

v platnom znení (ďalej len „ ústavný zákon “) 

elektronickými prostriedkami v podmienkach obce Slanské Nové Mesto“ 

 

 § 1 

Predmet úpravy 

(1) V súlade s čl.12b ods. 4 ústavného zákona komisia na ochranu verejného záujmu  

obecného zastupiteľstva schválila svojím uznesením č. 1/2023 dňa 13.03.2023  Zásady 

o podrobnostiach pri podávaní oznámení podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 elektronickými 

prostriedkami. 

(2) Účelom týchto zásad  je určiť podrobnosti pri podávaní oznámení podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 

8 ods. 5 ústavného zákona elektronickými prostriedkami. 

 

 

 § 2 

Podrobnosti podávania oznámení 

(1) Komisia na ochranu verejného záujmu Obecného zastupiteľstva obce Slanské Nové 

Mesto zverejnila na webovom sídle obce Slanské Nové Mesto v časti SAMOSPRÁVA   

tlačivá: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného 

funkcionára v zmysle čl. 7 ods. 1 ústavného zákona - príloha č. 1 ústavného zákona a 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 

(po uplynutí 1 roka) v zmysle  čl. 8 ods. 5 ústavného zákona - príloha č. 2 ústavného 

zákona, ďalej ako „ formulár oznámenia .“ 

(2) Verejný funkcionár má možnosť podať uvedené oznámenia komisii obecného 

zastupiteľstva obce: 

a) osobne do podateľne obce, 

b) poštovou prepravou na adresu obce  

c) elektronicky do elektronickej podateľne obce prostredníctvom ústredného portálu 

verejnej správy www.slovensko.sk. 

 

 

 § 3 

Podrobnosti podávania oznámení elektronickými prostriedkami  

(1) V prípade podania oznámenia komisii obecného zastupiteľstva obce elektronicky je 

potrebné zvoliť formulár pre elektronické vypĺňanie. Formulár odporúčame vyplniť 

v aplikácii Adobe Acrobat Reader DC.  
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(2) Vyplnený formulár oznámenia (vo formáte pdf.) je nutné autorizovať – podpísať 

kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).  

(3) Následne prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk vo 

všeobecnej agende vybrať obec Slanské Nové Mesto v zozname poskytovateľov služby 

a následne „kliknúť“ na prejsť na službu. Vyžaduje sa prihlásenie do elektronickej 

schránky. 

(4) Po prihlásení Vás automaticky presmeruje do vytvorenej správy s už zvoleným adresátom 

– obec Slanské Nové Mesto (zadali ste ju podľa predchádzajúceho bodu). 

(5) Ako predmet správy uviesť: „Oznámenie podľa čl. 7 ods.1 /resp.  čl. 8 ods.5  ústavného  

zákona č. 357/2004 Z. z. 

(6) Do tejto správy vložíte prílohy: 

a) vyplnený formulár oznámenia (platne autorizovaný) – je možné ho autorizovať 

priamo, po pridaní ako prílohu (musí byť však v platnom formáte, spravidla sa 

vyžaduje pdf. formát) 

b) kópiu - sken vo formáte pdf. podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzických 

osôb za predchádzajúci kalendárny rok alebo 

c) kópiu – sken vo formáte pdf. iného dokladu vydávaného na daňové účely obsahujúci 

sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok. 

(7) Po kontrole, či uvedené podanie obsahuje všetky náležitosti je potrebné podpísať samotnú 

elektronickú správu, čím sa uzamkne celá správa a nebude možné text správy meniť a ani 

pridávať ďalšie prílohy. 

(8) Následne môžete správu odoslať. O odoslaní ako aj doručení Vášho elektronického 

podania Vám príde notifikačná správa do Vašej elektronickej schránky na 

www.slovensko.sk .  

(9) Takéto elektronické podanie, ako aj formulár oznámenia verejného funkcionára musia 

byť autorizované - podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).  

(10) V prípade chýbajúcej autorizácie komisia na ochranu verejného záujmu Obecného 

zastupiteľstva obce Slanské Nové Mesto je oprávnená požiadať verejného funkcionára 

o vysvetlenie resp. doplnenie. 

(11) Tieto zásady komisia zverejňuje na webovom sídle obce Slanské Nové Mesto v časti 

ÚRADNÁ TABUĽA.   

 

 

 

 

V Slanskom Novom Meste,  dňa 13.03.2023 

  

           

Predseda komisie  
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