
 
 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov        

                                                                                                              

Číslo: 8 
 
 
Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 19.9.2016 
 
 
Názov materiálu: Informatívne správy zo zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri  

výkone funkcií verejných funkcionárov        
 
 
Obsah materiálu: - informatívne správy  
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
 

berie na vedomie 
Informatívne správy zo zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov z dní 6.9.2016 a 14.9.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá: MVDr. Ivan Hrdlík, predseda komisie 
Spracoval: PhDr. Anna Dragulová, tajomník komisie 
 
 
V Trebišove, dňa 14.9.2016 
 
 

 
predkladateľ 

 



Strana 1 z 2 
 

 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 6.9.2016 
 
 
     Poslanci     
 
Prítomní členovia komisie:  1. MVDr. Ivan Hrdlík 
                                                2. Ing. Ľubomír Bulla 
                                                3. Koloman Demeter                                                    
     4. MUDr. Rudolf Hrdlík 
                                       5. František Tomko 
     
                                                 
                                                 
 
Neprítomní členovia komisie: 1. Vladimír Horňák 
                                                 2. Mgr. Beáta Kereštanová 
                                                   
 
Ostatní prítomní:                      PhDr. Anna Dragulová  
          
Priebeh rokovania: 
 

1. Predseda komisie po prezentácii privítal všetkých prítomných a overil uznášaniaschopnosť            
komisie - piati členovia boli prítomní, dvaja členovia svoju neprítomnosť ospravedlnili, 
komisia bola uznášaniaschopná.  
 

2. Komisia hneď v úvode zasadnutia vykonala otvorením dvoch obálok dodatočne doručených 
jedným z verejných funkcionárov,  kontrolu splnenia povinnosti podľa čl. 7 ods. 1 a 2 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri ochrane funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavného zákona“), pričom 
konštatovala, že: 

- dotyčný verejný funkcionár dodatočne predložil doklady potvrdzujúce sumu príjmov, ktoré  
získal za kalendárny rok  2014 a 2015 v zmysle čl. 7 ods. 2 ústavného zákona. Po vykonaní 
kontroly predložených písomností boli tieto v prítomnosti predsedu komisie a jej členov 
zapečatené a uložené. 
 

3. Na základe zistenia o nesplnení povinnosti zo strany jedného z verejných funkcionárov, ktorý k 
písomnému oznámeniu podľa čl. 7 odseku 1 za rok 2014 nepriložil najneskôr do 30. apríla 
2015 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 rok 2014 a zároveň nepodal písomné “Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 
majetkových pomerov” za rok 2015 do 31.3.2016, čím porušil ustanovenie čl. 7 ods. l  a 2 
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ústavného zákona, dal  predseda  komisie  hlasovať  o  predložení  návrhu  Mestskému 
zastupiteľstvu v Trebišove,               
 
 
 
na začatie konania  vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 
s uložením pokuty, voči tomuto verejnému funkcionárovi.  

Hlasovanie: 

Za: 5 –  MVDr. Ivan Hrdlík, Ing. Ľubomír Bulla, Koloman Demeter,               
                   MUDr. Rudolf Hrdlík, František Tomko 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Uznesenie o predložení návrhu na začatie konania Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove bolo 
schválené. 

 

 

4. V závere  poďakoval predseda komisie všetkým prítomným za účasť. 

 
 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Anna Dragulová, tajomník komisie  
 
Schválil: MVDr. Ivan Hrdlík, predseda komisie 
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Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 14.9.2016 
 
 
     Poslanci     
 
Prítomní členovia komisie:  1. MVDr. Ivan Hrdlík 
                                                2. Vladimír Horňák 
                                                3. Koloman Demeter                                                    
                                       4. František Tomko 
     
                                                 
                                                 
 
Neprítomní členovia komisie: 1. Ing. Ľubomír Bulla 
                                                 2. Mgr. Beáta Kereštanová 
                                                 3. MUDr. Rudolf Hrdlík 
                                                   
 
Ostatní prítomní:                      PhDr. Anna Dragulová  
          
Priebeh rokovania: 
 

1. Predseda komisie po prezentácii privítal všetkých prítomných, overil uznášaniaschopnosť            
komisie - štyria členovia boli prítomní, traja členovia neboli prítomní, komisia bola 
uznášaniaschopná.  
 

2. Predseda komisie prítomným poslancom vysvetlil, že bolo nutné operatívne zvolať zasadnutie 
komisie, nakoľko dňa 14.9.2016 bola Komisii ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov poštou doručená obálka, označená nápisom „Neotvárať“, od verejného 
funkcionára, ktorý si doposiaľ nesplnil povinnosť podľa čl. 7 ods.2 ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“) za rok 2014 a podľa čl. 7 ods.1 
ústavného zákona za rok 2015. Vzhľadom k tomu, že na ostatnom zasadnutí komisie dňa 
6.9.2016 bolo schválené podanie návrhu Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove na začatie 
konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov s uložením pokuty, 
preto bolo potrebné ešte pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Trebišove, ktoré je 
plánované na 19.9.2016 overiť splnenie uvedených povinností otvorením doručenej obálky. 
Členovia komisie, ktorí neboli prítomní na zasadnutí, boli zo strany predsedu komisie, 
o uvedených skutočnostiach upovedomení telefonicky.   
   

3. Na základe kontroly doručených písomností:  
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- Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov” za rok 2015, 
- dokladov vydávaných na daňové účely potvrdzujúcich sumu príjmov, ktoré verejný 

funkcionár získal za rok 2014 a za rok 2015, 

komisia skonštatovala, že predložením týchto písomností verejný funkcionár splnil povinnosť        
podľa čl. 7 ods.2 ústavného zákona za rok 2014 a podľa čl. 7 ods.1 ústavného zákona za rok 
2015.  

Po vykonaní kontroly predložených písomností boli tieto v prítomnosti predsedu komisie a jej 
členov zapečatené a uložené. 

 
4. Na základe uvedených skutočností predseda komisie skonštatoval, že všetci verejní funkcionári 

si splnili povinnosti podľa ústavného zákona, preto dal hlasovať o zrušení uznesenia, ktoré bolo  
prijaté na zasadnutí komisie dňa 6.9.2016 o predložení  návrhu Mestskému zastupiteľstvu na 
začatie konania  vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov s uložením 
pokuty.  
 
Hlasovanie: 

Za: 4 –  MVDr. Ivan Hrdlík, Koloman Demeter, Vladimír Horňák,               
                      František Tomko 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

5. V závere  poďakoval predseda komisie všetkým prítomným za účasť. 

 
 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Anna Dragulová, tajomník komisie  
 
Schválil: MVDr. Ivan Hrdlík, predseda komisie 
 


