Zápisnica č. 1/2020

zo zasadnu)a 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 18.6.2020
Prítomní :
Mgr. Adriana Vančová, Ing. Lukáš Bakyta, Ing. Libor Poruban, MUDr. Ján Tholt - podľa priloženej
prezenčnej lis)ny. MUDr. Dominik Kosorín sa ospravedlnil.
Zasadnu)e komisie bolo zvolané pozvánkou e-mailovou poštou, dňa 10. 6. 2020.
1. Otvorenie
V úvode rokovania predsedkyňa komisie privítala členov komisie a skonštatovala, že komisia je
spôsobilá rokovať a uznášať sa. Predsedkyňa komisie navrhla, aby zápisnica zo zasadnu)a komisie
bola podpísaná členom komisie Ing. Lukášom Bakytom. Zároveň predložila návrh programu
zasadnu)a, s ktorým členovia vyjadrili súhlas
2. Kontrola odovzdaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činnosB a majetkových pomerov
novozvolenými poslancami MsZ
Komisia prekontrolovala, či každý poslanec podal Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosf a
majetkových pomerov. Zis)la, že Oznámenie podali všetci poslanci Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom v lehote stanovenej Ústavným zákonom, všetky oznámenia boli podané do
31.3.2020.
3. Kontrola správnosF a úplnosF 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 (2019) nebol doručený od štyroch poslancov, predpokladá sa, že
podávajú daňové priznanie do konca júna 2020. Preto budú komisiou vyzvaní k doloženiu príslušných
podkladov do konca júla 2020.
4. Záver
Predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnuf a rokovanie ukončila s tým, že
najbližšie zasadnu)e komisie sa uskutoční v mesiaci august 2020, 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 štyroch poslancov. Zasadnu)e komisie bude zvolané e-mailovou pozvánkou.
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