
 
Komisia  pre uplat ňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verej ných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 
Z á p i s n i c a    č. 2/2014 

zo zasadnutia komisie konaného 07. apríla 2014  v čase od 09.00. do 10.30 h  
 
Prítomní : Helena Dadíková, Gabriel Čauder, Július Urík, Mgr. Ľubomír Vida, ospravedlnená 
PaedDr. Eleonóra Porubcová                                      ( podľa prezenčnej listiny – viď prílohu ) 
                                       
Program:  1. Otvorenie 
                  2. Kontrola obsahu odovzdaných do kladov 
                  3. Uznesenie, záver     
 
K bodu 1:  V úvode rokovania privítala predsedníčka komisie H. Dadíková prítomných 
členov, ospravedlnila neprítomnosť Dr. E. Porubcovej a predložila návrh programu 
zasadnutia, s ktorým členovia vyjadrili súhlas.  
K bodu 2 : Členovia komisie postupne otvorili všetkých 32  odovzdaných  obálok s dokladmi 
od primátorky mesta a poslancov MsZ ( + jedného bývalého poslanca, ktorý sa k 1.4.2013 
vzdal mandátu) a skontrolovali  obsah obálok obsahovo, t.j.  obsah odovzdaných oznámení  
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov  podľa ústavného zákona č. 357/2004 
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov a súvisiacich dokladov. Oznámenie dodatočne dňa 02.04.2014 
odovzdali dvaja poslanci, ktorí boli počas rokovania komisie dňa 01.04.2014 vyzvaní na 
bezodkladné doručenie. 
K bodu 3:  
Komisia schválila uznesenie : 
Uznesenie č. 2/14 : 
1.komisia konštatuje že : 

a) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov  podľa 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. za kalendárny rok 2013 k 
31. marcu 2014, resp. 02.04.2014  odovzdala primátorka mesta, 31 súčasných 
poslancov a jeden poslanec, ktorý sa vzdal k 1. 4 .2013 mandátu (Mgr. art. Anton 
Bakyta ).   

b) Primátorka mesta,  23 súčasných a 1 bývalý poslanec  odovzdali doklady kompletne 
(oznámenie s prílohami, t.j. kópiou daňového priznania, resp. potvrdením o podaní 
daňového priznania, resp. ročným zúčtovaním daní, resp. dokladmi o príjmoch ), 
vrátane úplného znenia oznámenia s deklarovanými príjmami a majetkom. 

c) Poslanci Ing. Martin Bugár, Július Urík a Mgr. Pavel Takáč majú odklad podania DP 
do 30.06.2014 – ostatné doklady a oznámenie odovzdali,  Peter Petriska 
nedeklaroval majetkové pomery a jeden z príjmov, poslanci Ing. Mgr. Martin Drozd, 
Ing. Petra Kobetičová, Mgr. Ružena Dlábiková odovzdajú potvrdenie o podaní DP do 
30.04.2014 a poslanci Katarína  Vráblová a Ing. Peter Petráš odovzdajú chýbajúce 
doklady o príjmoch z výkonu povolania bezodkladne ( ešte dňa 07.04.2014 do 15.30 
h).     

Na záver zasadnutia prítomní členovia uložili doklady do samostatného obalu a odovzdali ho 
do trezoru. Dohodli sa na spoločnom postupe s tým, že komisia bude zasadať po zvolaní 
predsedníčkou po ďalšom zákonnom termíne, ktorým je 30.04.2014.     
 
                                                                                                   Helena Dadíková 
                                                                                                predsedníčka komisie 
Zapísala:  H.Dadíková 


