
Záznam z rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu 

konaného 23.04.2015 

 

Prítomní: p. Vladimír Gallo - predseda, 

 členovia komisie: pp. Ivana Antošová, Ľudmila Farkašovská, Martin Jóna, Ján 

Karman, Juraj Kríž, M. Radosa, Pavel Šesták 

Neprítomní:  

Ospravedlnení: M. Fiala, M. Makovníková Mosná,  

Neospravedlnení: V. Dolinay, J. Hrčka, Ľ. Škorvaneková  

  

Prizvaní: pp. Paulenová - zápis 

 

 

Zasadnutie komisie viedol predseda komisie p. Gallo 

 

Program: 

1. Schválenie Rokovacieho poriadku komisie 

2. Kontrola odovzdaných oznámení a potvrdení o príjme poslancov a starostu za rok 

2014 

3. Rôzne 

 

Hlasovanie o programe rokovania: za 7 – program rokovania bol schválený. 

 

1. Schválenie Rokovacieho poriadku komisie (RP) 

 

Rokovací poriadok komisie bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia 

komisie. 

 

2. Kontrola odovzdaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov...  a Potvrdení o podanom daňovom priznaní alebo o príjme za roky 2013 

a 2014___________________________________________________________________ 

 

p. Farkašovská – podala návrh, aby sa kontrola odovzdaných oznámení o majetkových 

pomeroch a oznámení o príjme za roky 2013 a 2014 vykonala len 

kontrolou odovzdaných obálok bez ich otvárania a skúmania obsahu. 

p. Jóna – súhlas s uvedeným návrhom 

 

Hlasovanie za otváranie obálok: za 3, proti 0, zdržali sa 5 – návrh nebol prijatý. 

 

a) Kontrolou doručených obálok poslancov volebného obdobia 2014 – 2018 za rok 2013 

členovia komisie konštatovali, že za rok 2013 odovzdali obálky všetci novonastúpení 

poslanci.  

Traja poslanci – pp. Lažo, Mikus a Petrisková odovzdali obálku po určenom termíne 

(po 29.12.2014). 

 

 

b) Pre odovzdanie oznámení o majetkových pomeroch a potvrdenia o príjme, resp. 

o podaní daňového priznania za rok 2014 bol určený termín 31.3.2015. Kontrolou 

dátumu a počtu doručených obálok poslancov a starostu za rok 2014 členovia komisie 

konštatovali, že: 



4 obálky neboli označené dátumom (pp. Vydra, Petrisková, Radosa, Pätoprstá) 

1 obálka bola odovzdaná po termíne – p. Homola 

 

Záver: 

Predseda podal návrh na hlasovanie o uznesení v znení: 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu žiada prednostu MÚ, aby prostredníctvom 

právneho referátu zabezpečil právny názor k: 

- Povinnosti otvárať obálky 

- Sankciám – pokute v súvislosti s odovzdaním podania po určenom termíne, 

nakoľko poslanci nepoberajú mesačný plat od obce, len odmenu. 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 

3. Rôzne 

K bodu Rôzne nevystúpil nikto z prítomných členov komisie. 

 

 

  Vladimír Gallo 

            predseda komisie 

 

Začiatok zasadnutia: 14,00 hod. 

Ukončenie zasadnutia: 16,00 hod. 

 

Zapísala: PhDr. Paulenová 

    v zastúpení tajomníčky komisie 


