Komisia pre ochranu verejného záujmu
pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
----------------------------------------------------------------------------------------Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného
11. mája 2020 o 9.00 hod.
v zasadačke Mestského domu v Prievidzi

Prítomní členovia komisie:
Mgr. Peter Krško - predseda komisie
Branislav Gigac - podpredseda komisie
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová - tajomníčka

JUDr. Petra Hajšelová
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Miroslav Žiak

Ospravedlnený: Ing. Richard Takáč

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny
rok 2019 poslancov MsZ podané podľa Čl. 7, ods.1 ústavného zákona č. 357/2004
Z. z. v platnom znení.
3. Uznesenie
4. Záver
K bodu 1)
Predseda komisie privítal prítomných členov, všetkých oboznámil s predloženým
návrhom programu, ktorý bez doplňujúcich návrhov poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2)
Členovia komisie postupne otvárali jednotlivé obálky s vyplnenými tlačivami „Oznámení“
a kontrolovali úplnosť údajov a doložených príloh. Vzhľadom na situáciu a prijaté
opatrenia v súvislosti so šírením virusu COVID-19 bol predĺžený termín podania daňové
priznania do 31.5.2020. Z tohto dôvodu nemali niektorí poslanci prílohu - kópiu
daňového priznania priloženú k oznámeniu. Komisia musela konštatovať aj iné
nedostatky a uložila predsedovi komisie za úlohu vyzvať niektorých poslancov k
podaniu riadného alebo opravného podania oznámenia.
Komisia konštatuje, že k 30. 4. 2020 si svoju povinnosť podať Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2019 podľa ústavného
zákona 357/2004 v znení neskorších predpisov splnilo 23 poslancov.
Z uvedeného počtu bolo
- 13 podaných oznámení úplných a bez nedostatkov,
- 10 oznámení s menšími formálnymi chybami alebo nedoloženými prílohami.
3 poslanci oznámenia do termínu 30.4.2020 nepodali.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Komisia ukladá predsedovi komise
- vyzvať poslancov, ktorí oznámenia nepodali v riadnom termíne aby tak vykonali
najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy.
- informovať poslanov o nedostatkoch v podaných oznámeniach a vyzvať ich k
podaniu opravných oznámení s náležitou prílohou najneskôr do 21 dní od
doručenia výzvy.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3) Uznesenia
Uznesenia k jednotlivým bodom sú uvedené vyššie.
K bodu 4)
Na záver boli obálky s oznámeniami zabalené, zapečatené a riadne odložené do
trezoru MsÚ. Predseda komisie poďakoval členom za účasť, aktívnu spoluprácu a
zasadnutie ukončil.

Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová

........................................

Overil: Branislav Gigac

........................................

Predseda komisie: Mgr. Peter Krško

........................................

V Prievidzi, 11. 5. 2020

Komisia pre ochranu verejného záujmu
pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
-----------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenia zo zasadnutia komisie konaného
11. mája 2020 o 9.00 hod.
v zasadačke Mestského domu v Prievidzi

Uznesenie 5/2020
Komisia schválila program rokovania II. zasadnutia komisie v roku 2020
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie 6/2020
Komisia konštatuje, že k 30. 4. 2020 si povinnosť podať Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2019 podľa Ústavného
zákona 357/2004 v znení neskorších predpisov splnilo 23 poslancov.
Z uvedeného počtu bolo
- 13 oznámení úplných a bez nedostatkov,
- 10 oznámení s formálnymi chybami alebo chýbajúcimi prílohami.
3 poslanci oznámenia do termínu 30.4.2020 nepodali.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie 7/2020
Komisia ukladá predsedovi komise
- vyzvať poslancov, ktorí oznámenia nepodali v riadnom termíne aby tak vykonali
najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy.
- informovať poslanov o nedostatkoch v podaných oznámeniach a vyzvať ich k
podaniu opravných oznámení s náležitou prílohou najneskôr do 21 dní od
doručenia výzvy.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zapísala: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová

........................................

Overil: Branislav Gigac

........................................

Predseda komisie: Mgr. Peter Krško

........................................

V Prievidzi, 11. 5. 2020

