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Zápisnica 

zo zasadnutia   komisie  na ochranu  verejného   záujmu , konaného   

dňa   16. 3. 2021  o 16.00 hodine   

 

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

 

Neprítomní:  Mgr. Královič,  Ing. Kalinai,   Mgr. Karmažín       

Tajomníčka:  Kolláriková   

Program:  

1/ Otvorenie 

2/ Zverejnenie dokladov poslancov MsZ "Oznámenie funkcií, činností, majetkových 

pomerov"      

3/ Rôzne - informácia  o žiadosti  občianky  o zverejnení   majetkových priznaní poslancov  

MsZ      

4/ Záver 

 

 l /  Otvorenie  

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

členov  a oboznámil ich  s programom  rokovania. Konštatoval,  že  komisia  je  uznášania 

schopná.  V bode  rôzne   bola  doplnená informácia o žiadosti  občianky  vo veci   

zverejnenia   majetkových priznaní poslancov.    

Program  rokovania   komisie  bol   schválený  všetkými  členmi.     

 

Hlasovanie:  

prítomných  4,  

za 4,  

proti  0,  

 zdržalo  sa  0   

 

2/ Zverejnenie  dokladov poslancov  MsZ "Oznámenie funkcií, činností, majetkových 

pomerov"      

JUDr. Michal  Irsák  - komisia na ochranu  verejného záujmu pri  výkone verejných   funkcií   

má povinnosť  v zmysle ústavného zákona č.357/2004 o ochrane  verejného  záujmu  pri  

výkone funkcií  verejných funkcionárov  zverejniť majetkové  priznania   poslancov   MsZ.   

Je  potrebné rozhodnúť  v akom  rozsahu  budú zverejnené  predložené    majetkové priznania 

poslancov MsZ. Podľa dostupných informácií  z iných miest  niektorí  zverejnili skrátenú 

verziu, niektorí  v celom  rozsahu.  
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Odporúča zverejniť oznámenie činností, funkcií, majetkových pomerov jednotlivých 

poslancov  bez osobných  údajov  nasledovne:  

-meno, priezvisko,  pobyt, , majetok,  zamestnávateľa,  dosiahnuté príjmy. Taktiež informácie 

o majetkových pomeroch  manželky a detí nebudú  predmetom  zverejnenia. Neodporúča 

zverejňovať daňové doklady, ktoré sú prílohou oznámenia  činností, funkcií  majetkových 

pomerov  a  preukazujú  dosiahnuté príjmy za   predmetné  obdobie.       

Za údaje, ktoré sú uvedené v predložených dokladoch  a majú  byť  zverejnené,  zodpovedá  

každý  poslanec.    

PaedDr. Kramárová- podporuje predložený  návrh  predsedu  komisie,  zverejniť  „Oznámenie 

činností, funkcií, majetkových pomerov“ bez  zverejnenia daňových dokladov,  ktoré  sú 

doložené  ako príloha.    

p. Kurbel – predložil návrh,  aby  boli  doklady  zverejnené  oznámenie  činností,  funkcií  

a majetkových pomerov  a daňové  doklady preukazujúce príjem. Za predložený  návrh 

poslanca  bolo hlasované  nasledovne.   

Hlasovanie:  

prítomných  4,  

za 1,  

proti  3,  

 zdržalo  sa  0   

Tento   návrh  nebol   prijatý. 

Komisia na ochranu verejného záujmu   pri výkone  funkcií   verejných   funkcionárov 

Schvaľuje  návrh na  zverejnenie   oznámenia  činností, funkcií,    majetkových pomerov  

poslancov  MsZ .      

 

 3/  Rôzne   

Žiadosť  o informáciu      

JUDr. Irsák- predseda komisie  na ochranu  verejného  záujmu pri výkone   funkcie  verejných  

funkcionárov informoval  členov komisie  o žiadosti  Marianny Švecovej, ktorá formou  mailu  

požiadala   o informáciu  týkajúcu  sa  zverejnených   majetkových  priznaní  poslancov  MsZ 

v zmysle   zákona   č.357/2004  o ochrane  verejného  záujmu. Na  uvedenú žiadosť  pripraví   

odpoveď.   

Dušan Irsák  - predložil  návrh, či by bolo  možné  zo  strany  mesta  zabezpečiť  koordináciu  

pri  vyplňovaní majetkových priznaní  poslancov.  Nie je  v právomoci komisie  na ochranu  

verejného  záujmu  pri  výkone  funkcie  verejných  funkcionárov  toto  poriešiť.                              
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V zmysle  novely ústavného  zákona  č. 357/2004  z.z. o ochrane verejného  záujmu na  

predloženie   potrebných  dokladov   je  stanovený   termín   30. apríl.    

 

Po  prerokovaní   programu rokovania predseda   zasadnutie  komisie  na ochranu  verejného 

záujmu ukončil. 

V Seredi,  dňa   17. 3. 2021 

 

Zapísala:  Kolláriková   

 

       JUDr.  Michal  Irsák    

       predseda  komisie na ochranu 

       verejného   záujmu       

 

    

                   

 

 


