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Zápisnica 

z rokovania  komisie  na ochranu  verejného  záujmu   pri výkone  funkcií 

verejných  funkcionárov , konaného dňa   11.2. 2015  o 17.30 hodine 

 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  

 

 

Program:  

 

1.) Otvorenie 

2.) Podpísanie vyhlásení o zachovaní mlčanlivosti  

3.) Oboznámenie členov komisie s rokovacím poriadkom komisií 

4.) Kontrola odovzdaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov v zmysle zákona 357/2004 Z.z. 

5.) Rôzne 

6.) Záver 

 

 

Bod l    

Mgr. Královič  -  predseda  komisie  otvoril   zasadnutie  komisie, privítal  prítomných  členov  

a oboznámil ich  s programom  rokovania .  

 

Bod 2 

Na zasadnutí   prítomní členovia  komisie   na ochranu  verejného   záujmu  podpísali  čestné  

vyhlásenie  o zachovávaní   mlčanlivosti  v zmysle  zákona č.  122/2013.Z.z. o ochrane 

osobných   údajov .  

 

Bod  3  

Mgr.  Královič – oboznámil  prítomných   členov   s Rokovacím   poriadkom    komisií  MsZ , 

v zmysle  ktorého  má    komisia  postupovať pri vykonávaní  svojej  funkcie   

 

Bod 4          
Mgr. Královič   -   v zmysle    zákona  č. 357/2004 Z.z.   o ochrane   verejného  záujmu   pri 

výkone   funkcií verejných  funkcionárov v znení ústavného  zákona č. 545/2005 Z.z.   majú 

poslanci  MsZ  a primátor  mesta  povinnosť   predložiť „Oznámenie   funkcií,  zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov“   do 30 dní  od  dátumu, kedy sa ujali  svojej funkcie.  

K tomuto písomnému oznámeniu  je potrebné  doložiť  potvrdenie o podaní  daňového  

priznania k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúce  obdobie  do  30.4. daného roka.     

Členovia   komisie  na zasadnutí  komisie   nepristúpili   k otváraniu   doručených obálok  

jednotlivých  poslancov  MsZ .  

 

Na  základe  doručených  písomných  podaní  „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov“  poslancov MsZ a primátora  mesta   komisia   konštatuje, že: 

 

1/ primátor  mesta    v stanovenom  termíne    splnil  svoju povinnosť  a predložil   Oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
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2/  18 poslancov  MsZ v stanovenom termíne   si splnilo  povinnosť a predložilo  požadované 

podania  ,  jeden   poslanec   v stanovenom termíne     nesplnil   svoju povinnosť.  

 

Po  prerokovaní   všetkých   bodov programu   predseda  komisie  ukončil   rokovanie , 

poďakoval prítomným členom  za aktívnu   účasť  a rokovanie    komisie ukončil.   

 

 

V Seredi, dňa   12.2. 2015  

 

 

Zapísala: Kolláriková  

 

 

 

 

 

       Mgr.  Marcel  Královič  

             predseda   komisie  na ochranu   

      verejného záujmu   pri výkone  funkcií  

                                                                                 verejných   funkcionárov        

 


