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Zápisnica 

z rokovania komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov zo dňa 23.10. 2019  

 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  

 

 

Program:  

1.) Otvorenie  

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

primátorov mesta Sereď od roku 2004 podľa žiadosti p. Turčeka v zmysle zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám doručenej dňa 08.10.2019. 

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. Turčeka. 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, 

 Neposkytnú sa údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili 

identifikáciu hnuteľných vecí, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok 

minimálnej mzdy, 

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

zamestnaní, činností a majetkových pomeroch 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Komisia sa uzniesla na odporúčaní: 

 Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sa  

poskytnú tento krát bezodplatne, ale každá ďalšia žiadaná informácia bude spoplatnená 

v zmysle zverejneného sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 4 – JUDr. Irsák, p. Irsák, p. Kramárová, p. Kurbel 

PROTI: 1 – p. Kalinai 

ZDRŽAL SA: 0 
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Komisia schvaľuje spôsob sprístupnenia informácií a to vytvorením fotokópií jednotlivých 

„Oznámení“, anonymizovať potrebné údaje a následne nascanované ich sprístupniť žiadateľovi. 

Po týchto úkonoch všetky „Oznámenia“ znova zalepiť do obálok a zapečatiť ich podpisom 

predsedu komisie JUDr. Irsáka. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Komisia odporúča, aby boli „Oznámenia“ vyplňované riadne v zmysle pokynov a vysvetliviek 

priložených k tlačivu. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

Bod. č. 3 

Predseda komisie poďakoval prítomným členom za účasť a rokovanie komisie ukončil. 

 

 

 

 

  

V Seredi, dňa 24.10. 2019  

Zapísala: Martina Mečochová  

 

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Irsák 

predseda komisie na ochranu  

verejného záujmu pri výkone funkcií  

verejných funkcionárov 


