
Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších  

predpisov (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“) čl. 7 ods. 1 a čl. 8 
ods. 5 elektronickými prostriedkami  

I.  

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v obci Bruty             
upravuje a oznamuje v súlade s čl.12b ústavného zákona o ochrane verejného záujmu             
podrobnosti pri podávaní oznámení podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu čl.7            
ods.1 a čl. 8 ods. 5 elektronickými prostriedkami.  

II.  

Starosta obce Bruty má možnosť podať oznámenie/podanie/priznanie Komisii na ochranu          
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v obci Bruty podľa ústavného            
zákona o ochrane verejného záujmu čl.7 ods.1 a čl. 8 ods. 5 elektronickými prostriedkami v               
zmysle zákona o e- Governmente (t.j. na ústrednom portáli verejnej správy) do elektronickej             
schránky obce Bruty a do elektronickej schránky predsedu Komisie na ochranu verejného            
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v obci Bruty v elektronickom šifrovanom            
formáte PDF podpísaným zaručeným elektronickým podpisom.. Číslo e-schránky predsedu         
komisie bude oznámená osobitným spôsobom. 

III.  

Oznámenia podávané podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu čl. 7 ods. 1 a čl. 8                
elektronickými prostriedkami v zmysle zákona o e-Governmente musia byť podpísané          
elektronickým podpisom starostu, ktorý oznámenie podáva. Oznámenie a prílohy podávané do           
elektronickej schránky musia byť označené v predmete správy „Oznámenie podľa Zákona           
357/2004 Z. z.“  

IV.  

Na podané oznámenia, ktoré nebudú podané v predpísanom elektronickom formáte PDF alebo            
budú podané bez zaslania platného hesla sa bude hľadieť ako na oznámenie, ktoré nebolo              
podané. Na podanie oznámenia elektronickými prostriedkami sa vzťahujú lehoty ustanovené          
ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu. V prípade zaslania nezašifrovaného PDF           
oznámenia starosta sám svojím konaním umožní prístup k celému obsahu údajov aj            
zamestnancom, ktorý majú oprávnený prístup k elektronickým schránkam obce.  

V.  

Zverejňovanie oznámení a priznaní starostu vykonáva podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona o              
ochrane verejného záujmu Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných            
funkcionárov v obci Bruty, pričom obec Bruty je povinná jej pri tom poskytovať súčinnosť,              
ktorá spočíva najmä vo vytvorení potrebného materiálno technického vybavenia a v           
zabezpečení potrebných elektronických prístupov pre členov Komisie na ochranu verejného          
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v obci Bruty. Komisia doručí oznámenia na             
sekretariát starostu obce vo formáte PDF, ktorá ich v lehote troch pracovných dní zverejní na               
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webovom sídle obce www.bruty.k v časti - > Samospráva - >Komisie OZ-> Komisia na              
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Za zverejnený obsah a            
rozsah oznámení doručených na zverejnenie na sekretariát starostu obce vo formáte PDF            
zodpovedá Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v            
obci Bruty.  

VI.  

Súčinnosť Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v            
obci Bruty pri zverejňovaní oznámení bude poskytovať starosta obce Bruty, ktorý podal            
oznámenia podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu elektronickými prostriedkami          
(t.j. spôsobom uvedeným v čl. 7 ods. 12) v zmysle zákona o e-Governmente vložením              
elektronického oznámenia podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu čl. 7 ods. 1 a              
čl. 8 ods. 5 do príslušného modulu na ústrednom portáli verejnej správy a podpísané              
kvalifikovaným elektronickým podpisom.  

 

VII.  

Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu           
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Komisiou na ochranu verejného záujmu            
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v obci Bruty. Komisia oboznámi starostu obce s             
týmito podrobnosťami pri podávaní oznámení.  

Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane             
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov čl.            
7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 elektronickými prostriedkami schválila dňa 26. októbra 2020 Komisia na                 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v obci Bruty Uznesením            
č. 3.  

  

V Brutoch, 26.10.2020  
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