Uznesenie č. 6/2021 tak ako bolo prerokované a schválené na
zasadnutí OZ dňa 31.3.2021:
Obecné zastupiteľstvo obce Svätý Kríž
prerokovalo
Návrh na začatie konania z vlastnej iniciatívy v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov proti starostovi obce Svätý Kríž, Dušanovi Matejkovi a na základe tohto
prerokovania takto rozhodlo:
1. začína konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov
proti Dušanovi Matejkovi, nar. 10.11.1976, bytom Svätý Kríž 43, 032 11 Svätý Kríž,
starostovi obce Svätý Kríž
za porušenie povinnosti podľa článku 7 ústavného zákona uviesť v oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa článku 7 ústavného zákona úplné
a pravdivé údaje, ktorého sa dopustil tak, že neuviedol v oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov z 05.03.2020 pravdivé a úplné údaje. Starosta obce rovnako
nepriložil k oznámeniu z 05.03.2020 v rozpore s Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona kópiu
daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové
účely obsahujúci sumu, ktoré verejný funkcionár získa za predchádzajúci kalendárny rok vo
vzťahu k príjmom plynúcim z podnikateľskej činnosti.
Podľa čl. 9 ods. 10 písm. b) ústavného zákona, ak verejný funkcionár uvedie
v oznámení podľa čl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových
pomerov, pokuta sa ukladá v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného
funkcionára. Podľa čl. 9 ods. 15 ústavného zákona mesačným platom starostu sa na účely
tohto ústavného zákona rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci
kalendárny rok za výkon verejnej funkcie.
V súlade s uvedeným je pokuta za vyššie uvedené porušenie ústavného zákona vo výške
trojnásobku mesačného platu starostu obce Svätý Kríž – t. j. 5.570,00 €, (slovom
paťtisícpäťstosedemdesiat euro).
Podľa Čl. 9 ods. 8 ústavného zákona: “Rozhodnutím podľa odseku 6 sa vysloví strata
verejnej funkcie, ak
a) sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi počas jedného
funkčného obdobia právoplatne rozhodlo, že nesplnil alebo porušil povinnosť alebo
obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení
podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, a to napriek
písomnému upozorneniu orgánu uvedenému v čl. 7 ods. 5 v lehote ním určenej,

b) verejný funkcionár nepreukázal spôsobom ustanoveným týmto ústavným zákonom
pôvod svojich majetkových prírastkov, najmä ak ide o taký majetkový prírastok, ktorý
verejný funkcionár vzhľadom na svoje príjmy oznámené podľa 7 ods. 1 písm. d)
nemohol dosiahnuť.“
Rozhodnutím Obecného zastupiteľstva obce Svätý Kríž č.107/2020 z 29.06.2020 vo veci
ochrany verejného záujmu a rozporu záujmov proti starostovi obce Svätý Kríž, Dušanovi
Matejkovi, nar. 10.11.1976, bytom Svätý Kríž 43, 032 11 Svätý Kríž pre porušenie čl. 7
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejnej
funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.8.2020,
sa právoplatne rozhodlo, že starosta obce Dušan Matejka porušil povinnosti podľa čl. 7
ústavného zákona, t. j. uviesť v oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov úplné a pravdivé údaje a priložiť k písomnému oznámeniu najneskôr do 30. apríla
potvrdenie o daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný
na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získa za
predchádzajúci rok. Za uvedené porušenie ústavného zákona mu bola predmetným
rozhodnutím uložená pokuta podľa čl. 9 ods. 10 písm. b) ústavného zákona v sume
zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, t. j. vo výške 322,51 €.
S poukazom na skutočnosť, že sa v predchádzajúcom konaní proti starostovi obce
Dušanovi Matejkovi počas jedného funkčného obdobia právoplatne rozhodlo vyššie
uvedeným rozhodnutím č. 107/2020 z 29.06.2020, že porušil povinnosti podľa čl. 7
ústavného zákona, rozhodnutím sa v danom prípade uloží v súlade s čl. 9 ods. 8 ústavného
zákona strata verejnej funkcie starostu obce Svätý Kríž.
2. oznamuje začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
a zamedzenia rozporu záujmov podľa bodu 1 a stanovuje
Dušanovi Matejkovi, starostovi obce Svätý Kríž, za účelom
náležitého zistenia skutkového stavu, lehotu na vyjadrenie sa
k predmetu
konania
vo
veci
ochrany
verejného
záujmu
a zamedzenia rozporu záujmov do 10 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí konania.
Prílohy:
Zápisnica z rokovania Komisie ochrany verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve obce
Svätý Kríž zo dňa 01.03.2021
Doručí sa:
- Dušanovi Matejkovi, starostovi obce Svätý Kríž.
- Dane Matejkovej, zástupkyni starostu obce Svätý Kríž.
- Komisii ochrany verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve vo Svätom Kríž

