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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, konaného dňa 23. 5. 2022 o 16.30 hodine  

 

Prítomní: p. Irsák (DI), Ing. Fačkovcová (MF), JUDr. PhDr. Tóth (MT), Ing. Kalinai (NK) ,  

p. Kurbel (PK), 

 

Neprítomní: PaedDr. Kramárová (SK), Mgr. Královič (MK), Mgr.Karmažín (TK) 

Tajomníčka: Kolláriková (JK) 

Program:  

1/ Otvorenie 

2/ Kontrola  dokladov  od poslancov  MsZ  v zmysle  zákona  č. 357/2004 o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných funkcionárov  „Oznámenie funkcií, činností, 

majetkových pomerov" a dokladov  preukazujúcich príjem za rok  2021  

3/ Rôzne 

4/ Záver 

 

 

Bod l  

 

Ing. Fačkovcová - členka komisie  poverená  predsedníčkou komisie otvorila zasadnutie 

komisie, privítala prítomných členov a oboznámila členov komisie s programom rokovania 

uvedeným v pozvánke. Konštatovala, že komisia je uznášania schopná. 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných  funkcionárov prijala  

Uznesenie č. 3/2022 

schválila   

program rokovania komisie  na ochranu  verejného záujmu.  

 

Hlasovanie:  

prítomných 5,  

za  5  , DI, MF, MT,  NK, PK 

proti 0,  

 zdržalo sa 0  

 

Bod 2 

Ing. Fačkovcová –  komisia  na ochranu  verejného  záujmu pri  výkone  verejných    funkcií   

zasadala  9.5. 2022.  Kontrolou dokladov  bolo  zistené,  že   v predložených dokladoch    

chýbajú  niektoré  údaje    a jeden poslanec  nepredložil  doklady.   Komisia   sa  dohodla, že  

poslanci  MsZ budú   vyzvaní  na doplnenie  požadovaných  údajov  a dokladov.   
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Členovia   komisie  sa dohodli,  že po  doplnení   údajov  poslancami  bude  zasadnutie   

komisie  opakovane  zvolané.    

 

 

Na základe vykonanej kontroly bolo konštatované, že poslanci, ktorým chýbali požadované 

údaje v predložených dokladoch „Oznámenie činností, funkcií  a majetkových pomerov“ tieto 

doplnili .   

Poslanec MUDr. Miroslav Bucha - si svoju povinnosť nesplnil  v termíne  do  19. 5. 2022 

a predložil  požadované doklady 23.5. 2022.   

Komisia  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

prijala   

Uznesenie č. 4/2022 

 A. berie na vedomie  

1/ informáciu o doplnení požadovaných dokladov od poslancov MsZ - „oznámenie 

funkcií, činností, majetkových pomerov“ a dokladov o príjme za  obdobie roka  2021 

2/ informáciu o  predložení požadovaných dokladov od poslanca MsZ  MUDr. Bucha  

oznámenie funkcií, činností, majetkových pomerov“ a dokladov o príjme za  obdobie 

roka  2021. 

  

Hlasovanie:  

prítomných 5,  

za  5  DI, MF, MT, NK, PK  

proti 0,  

 zdržalo sa 0  

 

Predložené doklady v zmysle zákona  o ochrane verejného záujmu budú zverejnené na stránke 

mesta.  

Po prerokovaní programu rokovania predsedajúca členka zasadnutie  komisie na ochranu 

verejného záujmu ukončila a poďakovala prítomným členom za účasť.  

 

V Seredi, dňa  24.5. 2022 

Zapísala: Kolláriková  

 

        Ing. Mária Fačkovcová   v.r. 

        členka komisie na ochranu 

       verejného  záujmu    

   


