
Zápisnica 

zo zasadnutia  komisie pre ochranu verejného záujmu  pri  výkone  funkcií verejných 
funkcionárov 

zo dňa 26.05.2020 

________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: PhDr. Robert, Rubint, Zoltán Anderko, Ladislav Flachbart 

Ďalší prítomný: 

Mgr. Paszkiewiczová Dáša – zapisovateľka 

 

Program :  

 

1. Otvorenie 
2. Kontrola  doručených  Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejného  funkcionára – poslancov MZ za rok 2019 
3. Záver 

 

K bodu č. 1) Otvorenie 

Zasadnutie komisie na  pre ochranu verejného záujmu  pri  výkone  funkcií verejných 
funkcionárov zvolal  jej predseda a konštatoval, že sú prítomní  všetci členovia komisie 
a komisia je  uznášaniaschopná. 
 
K bodu č. 2) Kontrola  doručených  Oznámení funkcií, zamestnaní , činností a majetkových 
pomerov verejného  funkcionára – poslancov MZ za rok 2019 

Po zahájení rokovania  členovia komisie pristúpili ku kontrole  odovzdaných tlačív „Oznámenie  
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov...“. Kontrolovali   úplnosť  podaných  
oznámení podaných do náhradného termínu určeným komisiou (do 25.5.2020).  
 
Komisia zistila nasledovné skutočnosti: 

1. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného  
funkcionára – poslancov MZ za rok 2019 podali  všetci  poslanci  mestského 
zastupiteľstva vo Fiľakove.  Do  zákonom stanoveného termínu  30.4. kalendárneho 
roka podalo  5 poslancov a po zákonom stanovenom termíne  10 poslancov. 
 

Členovia  komisie  navrhujú poslancom, ktorí neodovzdali Oznámenie funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov verejného  funkcionára v zákonom stanovenom termíne , t. j. 
do  30.04.2020 uložiť  pokutu v zmysle článku  9  ods. (10)  písm. a)  zákona č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane  verejného  záujmu pri výkone  funkcií  verejných funkcionárov.  



Komisia a spracovala podnety na začatie  konania voči  jednotlivým  poslancov, ktoré  predloží 
primátorovi mesta k prerokovaniu na mestskom zastupiteľstve. Jednotlivé podnety tvoria  
prílohu zápisnice z dnešného rokovania. 

Členovia  komisie  sa dohodli, že dokumenty predložené poslancami MZ  budú v čo najkratšom 
čase  zverejnené  na  webovom  sídle mesta  v zmysle  zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane  
verejného  záujmu pri výkone  funkcií  verejných funkcionárov (článok 7,  ods. 8) v zákonom 
stanovenom rozsahu. 

 
 
 PhDr. Róbert Rubint  
                                                                                                           predseda komisie 
 
 
 
Zapísala: 
Mgr. Paszkiewiczová D. 
 
 


