Zápisnica č. 1/2019

zo zasadnutia Komisie MsZ v Dubnici nad Váhom na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov Mesta Dubnica nad Váhom, 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 14.3.2019

Prítomní :
Mgr. Adriana Vančová, Ing. Lukáš Bakyta, MUDr. Dominik Kosorín, Ing. Libor Poruban, MUDr.
Ján Tholt - podľa priloženej prezenčnej listiny.

Zasadnutie komisie bolo zvolané pozvánkou e-mailovou poštou, dňa 11.3.2019.
1. Otvorenie
V úvode rokovania predsedkyňa komisie privítala členov komisie v zložení, v akom ju
schválilo MsZ v Dubnici nad Váhom na svojom zasadnutí dňa 31.1.2019 uznesením č. 6/2019
a skonštatovala, že komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa. Predsedkyňa komisie
navrhla, aby zápisnica zo zasadnutia komisie bola podpísaná členom komisie Ing. Liborom
Porubanom. Zároveň predložila návrh programu zasadnutia, s ktorým členovia vyjadrili
súhlas.
2. Kontrola odovzdaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov novozvolenými poslancami MsZ
Komisia prekontrolovala, či každý novozvolený poslanec podal Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Zistila, že Oznámenie podali všetci
novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom v lehote stanovenej
Ústavným zákonom, t.j. do 30 dní odo dňa ujatia sa funkcie poslanca MsZ. Obdobne tak
konštatuje, že i primátor mesta podal priznanie v zákonnej lehote. Komisia obdržala aj
Oznámenie exposlanca Jána Kvasničku. Komisia sa rozhodla neskúmať ho a požiadať
sekretariát primátora o vrátenie, prípadne archiváciu Oznámenia podľa preferencií
oznamovateľa.
3. Kontrola správnosti a úplnosti odovzdaných Oznámení
Komisia prekontrolovala obsah odovzdaných Oznámení a súvisiacich príloh, či sú vyplnené v
súlade s Ústavným zákonom. Skonštatovala, že 4 Oznámenia sú vyplnené a doložené
príslušnými kópiami dokladov v súlade so zákonom. Ostatných 11 malo čiastkové
nedostatky s tým, že oznamovatelia budú oboznámení s termínom dodatočného
predloženia dokladov, príp. opravy. Uvedené v prílohe.
K bodu 3.
Komisia schvaľuje uznesenie: Uznesenie č. 1/2019 – komisia konštatuje, že :
a) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podali všetci
novozvolení 14 poslanci MsZ a primátor mesta, v lehote stanovenej Ústavným zákonom, t.j.
do 30 dní odo dňa ujatia sa funkcie poslanca MsZ.
b) Poslanci Ing. Vladimíra Klačanská, Vladimír Lukáč, Ing. Marián Osúch a Mgr. Adriana
Vančová odovzdali vyplnené Oznámenie s prílohami v súlade s Ústavným zákonom.

c) Poslanci Mgr. Oto Bača, Ing. Lukáš Bakyta, Ivan Baláž, Bc. Andrea Blasková, Adrián
Gazdík, Miloš Kopčan, Bc. Viera Muntágová, DiS. Art., Miroslav Sečány, MUDr. Ján Tholt,
Ing. Tomáš Truchlý a primátor Mgr. Peter Wolf budú vyzvaní k doloženiu dokladov, prípadne
opravy Oznámenia ku dňu 31.3.2019 mailom.

4. Záver
Predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie ukončila.
Komisia sa dohodla, že kontrolu uznesenia urobí predsedkyňa na sekretariáte MSÚ.

.................................
Mgr. Adriana Vančová
predseda komisie

...................................
Ing. Libor Poruban
člen komisie

