Zápisnica č. 1/2021

zo zasadnutia Komisie MsZ v Dubnici nad Váhom na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov Mesta Dubnica nad Váhom (ďalej len komisia), zriadenej podľa Ústavného
zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p.
(ďalej len Ústavný zákon) zo dňa 6.7.2021.
Prítomní :
Mgr. Adriana Vančová, Ing. Lukáš Bakyta, Ing. Libor Poruban,
MUDr. Dominik Kosorín a MUDr. Ján Tholt - ospravedlnení
Zasadnutie komisie bolo zvolané pozvánkou e-mailovou poštou, dňa 1. 7. 2021.
1. Otvorenie
V úvode rokovania predsedkyňa komisie privítala členov komisie a skonštatovala, že komisia je
spôsobilá rokovať a uznášať sa.. Zároveň predložila návrh programu zasadnutia, s ktorým členovia
vyjadrili súhlas.
2. Kontrola odovzdaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
novozvolenými poslancami MsZ
Komisia vyhodnocovala povinnosť predloženia Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov poslancami MsZ za rok 2020 do 30.4.2021 ako to ukladá Ústavný zákon č.
357/2004 Z.z. Ten v v čl. 7 ustanovuje:
(1)

Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej
výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci
kalendárny rok, v ktorom uvedie,

a)

či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií,
zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3,

b)

aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie
verejného funkcionára,

c)

aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb
vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých
uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej
funkcie,

d)

svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z
výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje
aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,

e)

svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v
domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,


f)

popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva
oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru
presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.

(2)

K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží kópiu

a)

podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok
alebo

b)

iný doklad vydávaný na daňové účely obsahujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za
predchádzajúci kalendárny rok.


Na základe kontroly podaných oznámení komisia konštatuje:

zo 17 poslancov podalo do termínu Oznámenie 16 poslancov. Poslanec Adrián Gazdík si uvedenú
povinnosť nesplnil, čím bolo porušené ustanovenie uvedeného zákona. 

Členovia komisie prítomní na zasadnutí komisie sa zhodli na predložení podnetu na začatie konania
vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči poslancovi MsZ Adriánovi
Gazdíkovi za porušenie čl. 7 ods. 1 ústavného zákona a navrhli uložiť pokutu v zmysle čl. 9 ods.10
písm. a) v sume zodpovedajúcej výške mesačnej odmeny platu poslanca.

Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. v čl. 9 ods. 10 ustanovuje:
(10) Pokuta sa ukladá
a) v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti
podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl.7.

Uznesenie č.1/2021

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Dubnica nad
Váhom predkladá podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu
záujmov voči poslancovi MsZ Adriánovi Gazdíkovi za porušenie čl. 7 ods. 1 ústavného zákona.


3. Kontrola správnosti a úplnosti odovzdaných Oznámení
Komisia prekontrolovala obsah odovzdaných Oznámení a súvisiacich príloh, či sú vyplnené v súlade so
zákonom. Komisia zároveň skonštatovala, že potvrdenia o podanom daňovom priznaní k dani z
príjmov fyzických osôb resp. iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov za
predchádzajúci kalendárny rok 2020 nebol doručený od troch poslancov, (Miroslav Sečány, MUDr.
Dominik Kosorín a Miloš Kopčan), predpokladá sa, že podávali daňové priznanie do konca júna 2021.
Preto budú komisiou vyzvaní k doloženiu príslušných podkladov.
Uznesenie č.2/2021
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mesta Dubnica nad
Váhom ukladá predsedovi komisie vyzvať poslancov na doplnenie chýbajúcich údajov za rok 2020 v
zmysle zákona č.357/ 2004 Z. z. do 14 dní od vyzvania.
Termín vyzvania: 10.07.2021


4. Záver
Predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie ukončila s tým, že
najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční v mesiaci august 2021, po odovzdaní potvrdenia o
podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iného dokladu vydávaného na
daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny
rok od troch vyzvaných poslancov. Zasadnutie komisie bude zvolané e-mailovou pozvánkou.
Uznesenie č.3/2021

Komisia navrhuje zvolať zasadnutie komisie MsZ v Dubnici nad Váhom na zabezpečovanie ochrany
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v auguste 2021 (termín bude operatívne
spresnený) za účelom dodatočnej kontroly doplnených údajov u 3 poslancov.


Mgr. Adriana Vančová
predseda komisie

