
MESTO Námestovo

KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI

VÝKONE FUNKCIÍ FUNKCIONÁROV MESTA

Námestovo, Cyrila a Metoda 96/8, 029 01

Zápis z rokovania Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Námestovo zo dňa 24.08.2022, miesto konania: zasadačka Mestského úradu v Námestove, začiatok

14.30.

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:

1. Otvorenie, schválenie programu

2. kontrola doručenia „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a

majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok“ v zmysle čl. 7

Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.

3. preskúmanie doručených „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a

majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok“ v zmysle čl. 7

Ústavného zákona č. 357/2004 Z. Z

4. iné

5. Záver

Otvorenie :

Predseda komisie na úvod rokovania všetkých prítomných privítal. Rokovania komisie sa zúčastnili

traja  z piatich členov Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

(ďalej len „komisia“) na základe čoho predseda konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.

Členovia komisie sa dňa 24. 08. 2022 stretli za účelom vyhodnotenia splnenia povinností

ustanovených ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov (ďalej len „ústavný zákon“).

Výsledok  kontroly doručenia a preskúmanie doručených „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a

majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok“ v zmysle čl. 7

Ústavného zákona č. 357/2004 Z. Z



Meno a priezvisko majetkové priznanie príloha

MUDr.Rastislav Zanovit doručené v termíne daňové priznanie

ing. Štefan Uhliarik doručené v termíne potvrdenie od zamestnávateľa

MUDr. Silvia Loneková doručené v termíne-na starom
tlačive - opraví

daňové priznanie

ing. Eduard Dunčič doručené v termíne odklad daňového priznania

ing. Jaroslav Genšor nedoručené v termíne nedoručené daňové priznanie

Marián Grígeľ doručené v termíne nedoručené daňové priznanie
(len potvrdenie o podaní DP)

ing. Matej Hajdučík doručené v termíne potvrdenie od zamestnávateľa

ing. Peter Koľada doručené v termíne potvrdenie od zamestnávateľa

ing. Juraj Kurtulík doručené v termíne daňové priznanie

ing. Robert Sládek nedoručené v termíne
doručené na komisii

potvrdenie od zamestnávateľa

ing. arch. Danica Hollá doručené v termíne daňové priznanie

PaeDr. Tomáš Kucharík doručené v termíne potvrdenie od zamestnávateľa

Komisia splnomocnila predsedu komisie, aby oboznámil ostatných poslancov  s  výsledkom kontroly

na najbližšom riadnom zasadnutí MsZ a poveril príslušného zamestnanca mestského úradu, aby

zverejnil príslušné údaje na webovom sídle mesta.

Návrh na uznesenie:

- Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri

výkone funkcií funkcionárov mesta o tom, že v súlade s ústavným zákonom NR SR č.

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v

zákonom stanovenej lehote: a) 10 verejných funkcionárov z 12 podalo Oznámenie funkcií,

zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov mesta Námestovo

vrátane daňového priznania za rok 2021, 1 podal po termíne a 1 nepodal Oznámenie do

termínu konania komisie. b) Daňové priznanie/potvrdenie od zamestnávateľa doručilo 8

poslancov, 4 nedoručili

- Mestské zastupiteľstvo navrhuje začatie konania voči verejným funkcionárom, ktorí si

nesplnili povinnosť uloženú Ústavným zákona č. 357/2004 Z. z. v zmysle čl. 9 ods. 10 písm. a)

uvedeného ústavného zákona t.z. za nepodanie uvedeného oznámenia (tzv. majetkového

priznania) sa uloží pokuta v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára.

- Mestské zastupiteľstvo žiada poslancov, ktorí nedoručili všetky doklady, aby ich do 7

kalendárnych dní od konania zastupiteľstva doručili do podateľne MsÚ.



Zapísal

V Námestove 24.8.2022     MUDr.Rastislav Zanovit, predseda komisie


