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Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu 
dňa 21.5.2019 

 

 

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 10.04.2019 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) všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v 

Komárne a primátora Mesta Komárno za rok 2018.  

 

Pri kontrole majetkových priznaní za rok 2018 komisia zistila len formálne nedostatky. Na 

tieto formálne nedostatky boli konkrétni poslanci písomne upozornení. Výzvy na odstránenie 

nedostatkov boli odoslané dotknutým poslancom s termínom na dnešné zasadnutie, t.j. 

21.mája 2019.   

 

Z horemenovaných poslancov sa na zasadnutie komisie 21. mája 2019 dostavili len traja 

poslanci, a to PhDr. Imre Knirs, MUDr. Szlárd Ipóth a MUDr. Attila Horváth, ktorí zistené 

nedostatky na mieste odstránili. 

 

Ostatní poslanci (viď. dole) budú opätovne vyzvaní, aby zistené nedostatky v majetkových 

priznaniach odstránili a spolupracovali s komisiou, a to: 

 
Mgr. Ildikó Bauer 
 

- chýba potvrdenie o príjme, 

- neuvedený príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára (6a), 

- chýba potvrdenie o príjme OOCR, AGRO, 

- zle uvedené majetkové pomery poslanca (nehnuteľný majetok - 50%). 

 

Ing. Marian Molnár 

- zle vyplnené príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, 

- chýba potvrdenie o príjme z výkonu funkcie verejného funkcionára z MsÚ Komárno, 

- chýba potvrdenie o príjme z výkonu iných funkcií, 

- nie sú uvedené majetkové pomery poslanca (hnuteľný majetok). 

 

Mgr. Ondrej Gajdáč  

- nie je uvedený dátum ujatia sa výkonu verejnej funkcie, 

- nie je vyplnená kolonka č. 2, či spĺňate podmienky nezlučiteľnosti výkon funkcie 

poslanca Mz. 
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Mgr. Patrik Ruman 

- chýba potvrdenie o príjme z výkonu verejnej funkcie verejného funkcionára z MsÚ 

Komárno, 

- chýba vlastnoručný podpis. 

 

Baltazár Ryšavý 

- chýba potvrdenie o príjme z výkonu verejnej funkcie verejného funkcionára z MsÚ 

Komárno, 

- nie sú vyplnené príjmy z výkonu verejného funkcionára a z výkonu iných činností 

(6a), 

- nie sú uvedené majetkové pomery manželky (hnuteľný majetok). 

 
MUDr. Zsolt Sebő  

- nie je uvedený príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára (6a), 

- chýba potvrdenie o príjme z výkonu verejnej funkcie verejného funkcionára z MsÚ 

Komárno. 

 
JUDr. Štefan Bende 
 

- chýba vlastnoručný podpis.  

 

Mgr. Csilla Szabó  

- nie je uvedený príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára (6a), 

- chýba potvrdenie o príjme z výkonu verejnej funkcie verejného funkcionára z MsÚ 

Komárno. 

 

Mgr. Magdaléna Tárnok 

- chýba daňové priznanie za rok 2018.  

 

Zsolt Feszty 

- zle uvedený rok za ktorý sa podáva oznámenie majetkových pomerov, 

- nie sú vyplnené príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných 

funkcií, 

- chýba potvrdenie o príjme. 

 

 

 

Komárno, dňa 21. mája 2019                                                  

                                                                                            JUDr. Tamás Varga   

predseda komisie 

 


