
Komisia   na  ochranu  verejného  záujmu pri výkone  
funkcií  verejných funkcionárov pri  MsZ  v Seredi  
 
Materiál č. 7                             na prerokovanie: MsZ dňa  16.06.2022                                               
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
Názov materiálu: 
 
 
 
 

INFORMATÍVNA  SPRÁVA  O DORUČENÍ  
DOKLADOV POSLANCOV  MsZ   

v zmysle   zákona  357/2004  o ochrane  verejného  
záujmu   za rok 2021 

 
 
 
Materiál obsahuje: 

 
- Informatívnu správu   komisie  na ochranu  verejného  záujmu  
- Návrh na uznesenie 

 
 
 
Predkladá:    PaedDr. Slávka  Kramárová   
                          predsedníčka  komisie  na ochranu  verejného  záujmu pri MsZ  
                         
 



Návrh na  uznesenie  

Mestské  zastupiteľstvo v Seredi  na svojom  zasadnutí dňa 16.6. 2022  prerokovalo   

a berie na vedomie   

„informáciu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  
funkcionárov o doručení  dokladov od poslancov MsZ“. 



Dôvodová správa 

 

V zmysle  zákona  č. 357/2004  o ochrane  verejného záujmu  v znení neskorších  predpisov 
poslanci MsZ sú povinní predložiť do 30.4. doklady „Oznámenie činností, 
funkcií,  majetkových pomerov“  a doklady   preukazujúce  príjem za predchádzajúce 
obdobie.   

Predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov pri MsZ  v Seredi   po uplynutí  termínu   na  predloženie požadovaných 
dokladov  zvolala zasadnutie komisie.   

Členovia  komisie skontrolovali predložené doklady a bolo skonštatované, že:.  

- Poslanci MsZ v počte 18 si splnili svoju povinnosť a v stanovenom  termíne doložili 
požadované doklady „Oznámenie činností, funkcií  a majetkových pomerov“ a doklady 
preukazujúce príjem za rok 2021.   

- Poslanec MUDr. Miroslav Bucha - si svoju povinnosť  nesplnil a nepredložil  požadované 
doklady v danom termíne.  

- Na základe vykonanej kontroly bolo zistené, že u  poslancov   Mgr. Karmažínovej,  Ing. 
Horvátha,  p. Kurbela,   JUDr.  Irsáka, Mgr. Némethovej v predložených dokladoch 
„Oznámenie činností, funkcií  a majetkových pomerov“  boli  nedostatky.    

Poslanci  MsZ   boli  vyzvaní,  aby   doplnili  chýbajúce   údaje v predložených  dokladoch.   
Taktiež  poslanec, ktorý  nepredložil doklady bol  vyzvaný  na  ich predloženie.    

- Poslanec Ing. Kurbel - predložil oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového 
priznania za predchádzajúce obdobie. Po podaní  daňového priznania  poslanec  chýbajúce  
doklady o príjme doplní.  

 

Po  doplnení   chýbajúcich údajov  a dokladov   komisia  opakovane   zasadla.  Členovia  
komisie  skonštatovali,  že  poslanci  doplnili   chýbajúce   údaje  a  poslanec  predložil 
doklady.  V zmysle  zákona  o ochrane  verejného   záujmu  boli   doklady zverejnené  na  
stránke  mesta.  
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