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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  VOLÍ 

 

Ing. Ivetu Ducsayovú – Kresťanskodemokratické hnutie, 

p. Martina Jasaňa – ODS – Občianski demokrati Slovenska, 

PhDr. Zitu Baníkovú – SME RODINA, 

Mgr. Jaroslava Štovčíka – nezávislý kandidát 

ako členov Komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 
 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov je stálou komisiou 

obecného zastupiteľstva obce Poproč, má počet členov v súlade s ustanovením osobitného 

predpisu – Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

 

Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom 

zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je 

zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu 

nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto 

spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s 

najvyšším počtom poslancov. 

 

Zloženie politických strán alebo politických hnutí, počet nezávislých kandidátov v obecnom 

zastupiteľstve v obci Poproč vo volebnom období 2022-2026: 

1. Kresťanskodemokratické hnutie 

2. ODS – Občianski demokrati Slovenska 

3. SME RODINA 

4. 1 nezávislý kandidát 

 

Návrh z pracovnej porady novozvolených poslancov: 

 

1. Kresťanskodemokratické hnutie – Ing. Ducsayová Iveta 

2. ODS – Občianski demokrati Slovenska – p. Jasaň Martin 

3. SME RODINA – PhDr. Baníková Zita 

4. nezávislý kandidát – Mgr. Štovčik Jaroslav 

 


