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Zápisnica 

z rokovania  komisie  na ochranu  verejného  záujmu   pri výkone  funkcií 

verejných  funkcionárov , konaného dňa   12. 5.  2020  o 16.00 hodine 

 
 

Prítomní: JUDr. Irsák,  p. Irsák,  Ing. Kalinai, p. Kurbel,  PaedDr. Kramárová,   

                 Mgr. Karmažín  , Mgr. Královič     

 

Tajomníčka:  Kolláriková   

 

Program: 

1/ Otvorenie 

2/ Kontrola splnenia si povinností poslancov MsZ v Sereď - odovzdať "Oznámenie funkcií, 

činností, majetkových pomerov"  

3/ Návrh Rokovacieho poriadku komisie na ochranu  verejného záujmu  

4/ Rôzne 

5/ Záver 

 

 

Bod l    

JUDr. Irsák   -  predseda  komisie  otvoril   zasadnutie  komisie, privítal  prítomných  členov  

a oboznámil ich  s programom  rokovania. Program  rokovania   komisie  bol   schválený    

všetkými  členmi. 

Hlasovanie: prítomných  7, za 7, proti  0,  zdržalo  sa  0   

   

 

Bod 2          
JUDr. Irsák - v zmysle    zákona  č. 357/2004 Z.z.   o ochrane   verejného  záujmu   pri výkone   

funkcií verejných  funkcionárov v znení  neskorších  predpisov  majú poslanci  mestského    

zastupiteľstva povinnosť predložiť „Oznámenie   funkcií,  zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov“ a potvrdenie o podaní  daňového  priznania  k dani z príjmov  za  predchádzajúce  

obdobie.  Na doručenie  dokladov bol  v zmysle   prijatej  novely   predmetného  zákona     

stanovený  termín  30.4.  Primátor  mesta  predkladá doklady  do NR SR.  

Predložené  doklady  poslancov   MsZ  je potrebné   skontrolovať  a následne   zverejniť   na   

stránke  mesta.      

Členovia   komisie  na zasadnutí  komisie  skontrolovali, či   poslanci  MsZ si  splnili   svoju 

povinnosť  a doručili v určenom  termín   tieto  podania.      

 

Na  základe  doručených  písomných  podaní   poslancov MsZ  komisia  konštatuje   že: 

 

Milan Buch  -  doručil   30.4. 2020 

MUDr. Miroslav Bucha -  doručil   30.4. 2020 

JUDr. Edita  Červeňová -  doručila  30.03.2020 

Bc. Anton   Dúbravec -  doručil   29.4. 2020 

Ing. Mária  Fačkovcová  - doručila    1.4. 2020 

PhDr,. Michal   Hanus -  doručil   16.4. 2020 

Ing. Bystrík  Horváth   - doručil   03.04. 2020 

Dušan  Irsák  -  doručil  30.04. 2020 
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JUDr. Michal  Irsák  -  doručil   30.04. 2020 

Ing. Norbert  Kalinai – doručil   20.04.2020 

Mgr. Pavlína  Karmažínová  -  doručila   28.04. 2020 

PaedDr. Slávka  Kramárová  - doručila   22.04. 2020 

Ing. arch. Róbert Kráľ  - doručil  01.04. 2020 

Mgr. Marcel Královič  -  doručil   28.04 2020 

Ing. Ondrej  Kurbel  - doručil  30.04. 2020 

Pavol Kurbel  - doručil 23.04. 2020 

Róbert Stareček    - doručil  23.04. 2020 

Bc. Ľubomír Veselický  - doručil   15.04. 2020 

 

V zákonom   stanovenom  termíne  si splnilo  povinnosť 18 poslancov  MsZ a predložilo  

požadované  doklady . 

   

Poslanec   Mgr. Karmažín v stanovenom termíne  si nesplnil   svoju povinnosť v určenom  

termíne   a doklady  doručil  predsedovi   komisie  v termíne  7.5.2020 .  

 

p. Kurbel  - poukázal na  čl.  9, ods. 8b  zákona č. 357/2004   o ochrane  verejného  záujmu . 

Komisia na ochranu  verejného záujmu  má  po otvorení  a skontrolovaní  dokladov  porovnať  

zistený  stav  s dokladmi  z predchádzajúceho  obdobia.  

 

JUDr.  Irsák   

- komisia  na  ochranu verejného  záujmu  nemá  hodnotiacu   funkciu.  Koná    na základe  

podnetu , v prípade  pochybnosti  o úplnosti   predložených  dokladov.   

- na  rokovanie komisie bol predložený  návrh Rokovacieho  poriadku komisie   na ochranu  

verejného záujmu.K predloženému návrhu Rokovacieho poriadku je  možné   predložiť  

pripomienky     .    

              

Ing. Kalinai  -  súhlasí  s prezentovaným  názorom  predsedu  komisie ,  komisia   nemá robiť   

analýzu, má   konať   na  základe  podnetu .       

    

Komisia  na ochranu verejného  záujmu  berie  na  vedomie  informáciu  o splnení  povinnosti 

poslancov  MsZ  o predložení  požadovaných  dokladov – oznámení  funkcií,  činností, 

majetkových pomerov  a doklady  o príjme  za predchádzajúce obdobie. 

Hlasovanie: Prítomných : 7, za  7, proti  0, zdržalo sa   0  

 

Bod 3 

JUDr.  Irsák   

- na  rokovanie    komisie  bol  predložený  návrh  Rokovacieho  poriadku komisie   na 

ochranu  verejného   záujmu. Je  možné   predložiť  pripomienky  k predloženému   návrhu   

Rokovacieho poriadku.   

- Na  základe   požiadavky   predsedu    komisie  na ochranu  verejného   záujmu  bude   

uskutočnené   školenie  k výkladu   zákona   a   k  rokovaciemu   poriadku . Následne  komisia    

vykoná   kontrolu  majetkových priznaní  poslancov  MsZ a predloží  ich   na   zverejnenie  na  

úradnej  tabuli  mesta.    

 

Komisia na ochranu verejného  záujmu berie na  vedomie predložený  návrh  Rokovacieho 

poriadku komisie  na ochranu  verejného  záujmu s tým, že je možné  k návrhu  predložiť  

pripomienky. .    

Hlasovanie: prítomných   7,  za   7, proti  0, zdržalo  sa   0 
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Po  prerokovaní   všetkých   bodov programu   predseda  komisie  ukončil   rokovanie , 

poďakoval prítomným členom  za aktívnu   účasť  a rokovanie    komisie ukončil.   

 

 

V Seredi, dňa   13.5. 2020  

 

 

Zapísala: Kolláriková  

 

 

 

 

 

       JUDr. Michal  Irsák   v.r. 

             predseda   komisie  na ochranu   

      verejného záujmu   pri výkone  funkcií  

                                                                                 verejných   funkcionárov        

 


