Zápisnica
zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, konaného dňa 25. 10. 2021 o 17.00 hodine
Prítomní: PaedDr. Kramárová (SK) , p. Irsák (DI), Ing. Fačkovcová (MF), JUDr. PhDr. Tóth
(MT), p. Kurbel (PK), Mgr. Karmažín (TK), Ing. Kalinai (NK)
Neprítomní: Mgr. Královič (MK)
Tajomníčka: Kolláriková (JK)
Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie žiadosti p. Lenárovej , ktorá podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe
k informáciám požiadala o zverejnenie majetkových priznaní primátorov mesta Sereď za
obdobie rokov 2004 - doteraz.
3/ Záver

Bod l
PaedDr. Kramárová - predsedníčka komisie otvorila zasadnutie komisie, privítala prítomných
členov a oboznámila členov komisie s programom rokovania uvedeným na pozvánke.
Konštatovala, že komisia je uznášania schopná.
Program rokovania komisie bol schválený všetkými členmi.
Hlasovanie:
prítomných 7,
za 7 SK, DI, MF, MT, PK, TK, NK
proti 0,
zdržalo sa 0
Bod 2
PaedDr. Kramárová – zasadnutie komisie bolo zvolané z dôvodu toho, že na Mestský úrad v
Seredi bola doručená žiadosť pani Lenárovej, ktorá v zmysle zákona č. 211/2000
o slobodnom prístupe k informáciám žiada o sprístupnenie všetkých dostupných majetkových
priznaní primátorov /primátoriek mesta za všetky dostupné roky od platnosti zákona
č.357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov t.j. od
roku 2004. V zákone o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 je stanovený termín
na vybavenie žiadosti t.j. do 8 pracovných dní.
Komisia prerokovala predmetnú žiadosť. Odporúča sprístupnenie informácií žiadateľke
v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Komisia odporučila sprístupniť
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informácie v rozsahu meno, priezvisko, vykonávaná funkcia, majetkové pomery a
príjem primátorov od roku 2004 do roku 2018.
Na základe novely zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu primátori miest od
1.1.2020 predkladajú „Oznámenie činností, funkcií, majetkových pomerov“ a doklady
o príjme za predchádzajúce obdobie výboru národnej rady SR pre nezlučiteľnosť
funkcií. To znamená, že za roky 2019 a 2020 primátor mesta Sereď doklady odoslal
výboru NR SR.
Prítomní: 7
Za 7 SK, DI, MF, MT, PK, TK, NK
Proti 0,
zdržalo sa 0
Po prerokovaní programu rokovania predsedníčka zasadnutie komisie na ochranu verejného
záujmu ukončila a poďakovala prítomným členom za účasť.
V Seredi, dňa 27. 10 2021

Zapísala: Kolláriková

PaedDr. Slávka Kramárová v.r.
predsedníčka komisie na ochranu
verejného záujmu

príloha:
-

Zápisnica z otvárania obálok „Oznámenie činností, funkcií, majetkových pomerov“
za roky 2004 - 2018
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