
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov MsZ v Seredi, konanej dňa 14.5. 2019 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 
l. Otvorenie 
2. Kontrola doručených podaní "Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov" verejných funkcionárov a doručených dokladov o príjme resp. o podaní 
daňového priznania za predchádzajúce obdobie 

3. Rôzne 
4. Záver 

Bod l 

JUDr. Irsák - predseda komisie, otvoril zasadnutie komisie, privítal prítomných členov. 
Skonštatoval, že komisia je uznášania schopná. Program rokovania komisie bol schválený 
prítomnými členmi. 

V súlade so znením Ústavného zákona č . 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov sú členmi komisie poslanci MsZ ako zástupcovia 
politických strán a politických hnutí a nezávislých poslancov. Komisia je zložená zo 
zástupcov každej politickej strany a politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých 
poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov. Predseda komisie a členovia komisie na 
ochranu verejného záujmu boli schválení na rokovaní MsZ v Seredi, ktoré sa konalo 
v dňa 06.12. 2018 v počte 6 členov. Jeden člen komisie bol doplnený na rokovaní MsZ 
dňa 7.2. 2019. 

V zmysle čl. 2 ods. l Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov je v podmienkach mesta Sereď verejným 
funkcionárom primátor a poslanci MsZ. V zmysle č1..7 ods. l je verejný funkcionár povinný 
do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31.marca 
podať písomné oznámenie, v našich podmienkach "Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov". 
V zmysle čl. 7 ods.2 k písomnému oznámeniu podľa ods.l verejný funkcionár priloží 
najneskôr do 30.apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických 
osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov , ktoré verejný 
funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok. 

Prítomní členovia komisie uskutočnili kontrolu doručených písomných podaní 
"Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov" primátora a poslancov 
MsZ a potvrdení o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný 
doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov , ktoré verejný funkcionár 

l 



získal za predchádzajúci kalendárny rok a konštatujú, že 

podľa čl. 7 ods. l oznámenia funkcií , zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
podali poslanci MsZ v počte 18 a primátor mesta- spolu 19 

Poslanec, ktorý nepredložil požadované doklady v zákone stanovenom termíne, bude 
vyzvaný, aby tieto doplnil v termíne .do 10 dní od prevzatia výzvy. 
masovanie: prítomní 4, za 4, proti O, zdržalo sa O 

podľa čl. 7 ods.2 potvrdenia o podanom daňovom priznaní alebo iný doklad 
potvrdzujúci sumu príjmov predložilo 16 poslancov a primátor mesta . Požadované 
doklady nepredložili 3 poslanci . 

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu informoval členov komisie o podaní 
odkladu na podanie daňového priznania. Následne bude doklad preukazujúci podanie 
daňového priznania resp. preukazujúci príjem za rok 2018 doložený. 

Členovia komisie na ochranu verejného záujmu odporúčajú jednotlivo vyzvať dotknuté 
osoby na doplnenie požadovaných dokladov podľa tohto záznamu v termíne do 30.6. 2019 

Hlasovanie: Prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržalo sa: O 

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie rokovanie ukončil. 

V Seredi, 14.5. 2019 

Zapísala: F 
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JUDr. Michal Irsák 
predseda komisie pre ochranu 

verejného záujmu 


