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Zápisnica 

z rokovania komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov zo dňa 07.11.2019 

 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  

 

 

Program:  

1.) Otvorenie  

2.) Otváranie obálok s Oznámeniami funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov       

Ing. Martina Tomčányiho od roku 2005 podľa žiadosti p. Miloša Majka v zmysle zákona         

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám doručenej na mestský úrad v Seredi dňa 

29.10.2019. 

3.) Záver  

 

Bod č. l  
JUDr. Irsák - predseda komisie otvoril zasadnutie komisie, privítal prítomných členov a 

oboznámil ich s programom rokovania . Komisia program rokovania schválila.  

 

Bod č. 2  
JUDr. Irsák oboznámil členov komisie so žiadosťou p. Majka.  Komisia sa uzniesla na 

nasledovných odporúčaniach: 

 Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytnú v rozsahu titul, meno, priezvisko 

a verejná funkcia, ktorú vykonáva, pričom zvyšné osobné údaje o verejnom funkcionárovi 

sa anonymizujú, 

 Všetky osobné údaje manžela, resp. manželky verejného funkcionára a neplnoletých detí 

verejného funkcionára, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, ako aj údaje o ich 

majetkových pomeroch sa neposkytnú, 

 Poskytnú sa pokyny na vyplnenie tlačiva 

 Poskytnú sa daňové doklady, ktoré verejný funkcionár prikladá k Oznámeniu funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

 Komisia schvaľuje spôsob sprístupnenia informácií a to vytvorením fotokópií 

jednotlivých „Oznámení“ a daňových dokladov, anonymizovať potrebné údaje a následne 

nascanované ich sprístupniť žiadateľovi. Po týchto úkonoch všetky „Oznámenia“ 

a daňové doklady znova zalepiť do obálok a zapečatiť ich podpisom predsedu komisie 

JUDr. Irsáka. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 3 (p. Kurbel, JUDr. Irsák, p. Irsák) 

PROTI: 1 (Ing. Kalinai) 

ZDRŽAL SA: 1 (PaedDr. Kramárová) 
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 Komisia prerokovala bod č. 4 žiadosti p. Majka(zistenie, vyčíslenie a porovnanie majetku 

Ing. Tomčányiho zvlášť za roky kedy zastával funkciu poslanca MsZ a zvlášť za obdobie 

kedy je primátorom mesta Sereď a uzniesla sa na tom, že táto informácia nebude p. 

Majkovi poskytnutá, nakoľko takéto porovnávanie a vyhodnocovanie nie je náplňou 

komisie. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 1 (p. Kurbel) 

PROTI: 4(Ing. Kalinai, PaedDr. Kramárová, JUDr. Irsák, p. Irsák) 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Komisia postupne otvárala obálky Ing. Tomčányiho, ktoré obsahovali tieto listiny: 

 Za rok 2004 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, na obálke 

chýba podacia pečiatka s dátumom podania, chýba daňové priznanie za rok 2004 

 Za rok 2005 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podané 

dňa 31.3.2006, chýba daňové priznanie za rok 2005 

 Za rok 2006 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podané 

dňa 31.1.2007, daňové priznanie za rok 2006 podané dňa 19.04.2007 

 Za rok 2007 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podané 

dňa 31.3.2008, potvrdenie o podaní daňového priznania za rok 2007 podané 31.3.2008 

 Za rok 2008 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podané 

dňa 31.3.2009, daňové priznanie za rok 2008 podané 21.4.2009 

 Za rok 2009 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podané 

dňa 31.3.2010, oznámenie nebolo podané na predpísanom tlačive, potvrdenie o podaní 

daňového priznania za rok 2009 podané dňa 31.3.2010 

 Za rok 2010 – chýba Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, 

obálka obsahovala len list s údajmi o majetku podané dňa 26.1.2011 a potvrdenie o podaní 

daňového priznania za rok 2010, dátum podania 28.4.2011 

 Za rok 2011 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podané 

dňa 30.3.2012, potvrdenie o podaní daňového priznania za rok 2011 podané dňa 

30.3.2012. Obálka obsahovala navyše listinu „Zasadnutie MsZ v Seredi dňa 21.5.2013“ 

 Za rok 2012 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podané 

dňa 2.4.2013, ročné zúčtovanie preddavkov na daň podané dňa 19.4.2013 

 Za rok 2013 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podané 

dňa 31.3.2014, ročné zúčtovanie preddavkov na daň podané dňa 11.4.2014 

 Za rok 2014 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podané 

dňa 12.1.2015, ročné zúčtovanie preddavkov na daň podané dňa 20.4.2015 

 Za rok 2015 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov aj ročné 

zúčtovanie preddavkov na daň podané dňa 31.3.2016 

 Za rok 2016 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov aj ročné 

zúčtovanie preddavkov na daň podané dňa 31.3.2017 

 Za rok 2017 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov aj ročné 

zúčtovanie preddavkov na daň podané dňa 26.3.2018 

 Za rok 2018 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov aj ročné 

zúčtovanie preddavkov na daň podané dňa 11.3.2019 

 

Bod. č. 3 

Predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť a rokovanie komisie ukončil. 
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V Seredi, dňa 07.11.2019 

Zapísala: Martina Mečochová  

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Irsák v. r. 

predseda komisie na ochranu  

verejného záujmu pri výkone funkcií  

verejných funkcionárov 


