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Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu 
dňa 10.1.2019 

 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu (ďalej len „komisia“) bola zriadená 

uznesením MZ podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 357/2004 Z.z.“).  

    

Dňa 10.01.2019 komisia v zložení JUDr. Tamás Varga, Mgr. Imre Andruskó a PhDr. 

Imre Knirs vykonala v zmysle čl. 7 zákona č. 357/2004 Z.z. kontrolu odovzdaných 

„Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov primátora, poslanca 

zastupiteľstva mesta Komárno“ (ďalej len oznámenie) siedmych novozvolených 

poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne a primátora Mesta Komárno za rok 

2017.  

 

Komisia v súvislosti s kontrolou odovzdaných priznaní za rok 2017 konštatuje, že 

v súlade s čl. 7 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. oznámenie za rok 2017 odovzdal 

primátor Mesta Komárno a všetci novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva 

v Komárne v zákonom stanovenej lehote do 6.1.2019.   

 

Pri kontrole majetkových priznaní za rok 2017 komisia zistila len formálne 

nedostatky. Na tieto formálne nedostatky boli konkrétni poslanci písomne 

upozornení. Výzvy na odstránenie nedostatkov boli odoslané dotknutým poslancom. 

Za uvedené formálne nedostatky v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. nie je možné 

uložiť pokutu.  

 

Komisia zistila nasledovné formálne nedostatky: 

 

Mgr. Patrik Ruman: 

- Je nesprávne uvedené obdobie, za ktoré podáva oznámenie 

- Chýba potvrdenie o majetkových pomeroch dieťaťa 

 

Ing. Marian Molnár: 

- Chýba potvrdenie o podaní daňového priznania 

- Nesúhlasí suma uvedená na potvrdení a na oznámení 

 

Baltazár Ryšavý: 

- Chýba oznámenie o hnuteľnom majetku poslanca, manželky a dieťaťa 

- Nie je vyznačené za ktoré obdobie je podané oznámenie 

- Nie je uvedený dátum ujatia sa výkonu verejnej funkcie 

- Chýba daňové priznanie alebo účtovný doklad 
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MUDr. Zsolt Sebő: 

- Nie je vyznačené za ktoré obdobie je podané oznámenie 

- Nie je vyznačený dátum ujatia sa výkonu verejnej funkcie 

- Chýba oznámenie o hnuteľnom majetku 

- Chýba potvrdenie o daňovom priznaní 

 

Mgr. Magdaléna Tárnok: 

- Nie je vyznačené za ktoré obdobie je podané oznámenie 

- Nie je vyznačený dátum ujatia sa výkonu verejnej funkcie 

 

Mgr. Ildikó Bauer: 

- Nie je vyznačený dátum ujatia sa výkonu verejnej funkcie 

- Chýba priznanie hnuteľného majetku manžela 

 

Mgr. Csilla Szabó: 

- Nie je vyznačené za ktoré obdobie je podané oznámenie 

- Nie je vyznačený dátum ujatia sa výkonu verejnej funkcie 

- Nie je vyznačené, či spĺňa vykonávať verejnú funkciu 

- Chýba potvrdenie o príjme 

- Doplniť údaj o vykonávaných funkciách v o.z. 

- Chýba potvrdenie o podaní daňového priznania alebo od zamestnávateľa 

 

Mgr. Béla Keszegh – novozvolený primátor: 

- Bez nedostatkov 

 

Komisia skonštatovala, že oznámenie podal aj poslanec Ing. László Stubendek, 

avšak podľa zákona on podľa horeuvedeného zákona nemusel. Preto sa komisia 

s týmto oznámením nezaoberala. 

 

 

 

 

 

Komárno, dňa 14. januára 2019                                                  

                                                                                     JUDr. Tamás Varga   

predseda komisie 

 


