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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov zo dňa 16. 05. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: MVDr. Ivan Hrdlík, predseda komisie 

Spracoval: PhDr. Anna Dragulová, tajomník komisie 

 

 

V Trebišove, dňa 03. 06. 2019 

 

 

 

                                                                                                  MVDr. Ivan Hrdlík, v. r. 

                                                                                                      predseda komisie 

 



Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 16. 05. 2019 
 

 

     Poslanci     

 

Prítomní členovia komisie:  1. MVDr. Ivan Hrdlík 

                                                2. Ing. Dušan Biž 

                                                3. Koloman Demeter 

                                                4. Mgr. Viera Mokáňová 

                                                5. Ing. Jaroslav Soták 

                                                6. František Tomko           

                                    

Neprítomní členovia komisie: 1. Mgr. Roman Ostrožovič  

                                                  

Ostatní prítomní:                      PhDr. Anna Dragulová  

          

Priebeh rokovania: 

 

1. Predseda komisie po prezentácii privítal všetkých prítomných a overil 

uznášaniaschopnosť komisie - šesť členov bolo prítomných, jeden z členov svoju 

neprítomnosť ospravedlnil. Komisia bola uznášaniaschopná.  

 

2. Komisia vykonala otvorením doručených obálok kontrolu splnenia povinnosti podľa 

Článku 7 ods. 1 a ods. 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“) na rok 2019, pričom konštatovala, že dvaja verejní 

funkcionári si nesplnili zákonom stanovenú povinnosť podľa Článku 7 ods. 1 a ods. 2 

a traja z  verejných funkcionárov nepredložili v zákonom stanovenej lehote doklad 

podľa Článku 7 ods. 2 ústavného zákona za rok 2018 z dôvodu odkladu daňového 

priznania. K doloženiu chýbajúcich dokladov boli verejní funkcionári vyzvaní.     

 

3. Po vykonaní kontroly boli všetky písomnosti v prítomnosti predsedu komisie a jej 

členov zapečatené a uložené.  

 

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

 

 

Zapísala: PhDr. Anna Dragulová, tajomník komisie  

Schválil: MVDr. Ivan Hrdlík, predseda komisie 


