KOMISIA PRE NEZLUČITEĽNOSŤ FUNKCIÍ A MANDÁTOVEJ
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
MANDÁTUMVIZSGÁLÓ ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
__________________________________________________________________________
Dunajská Streda, 22.06.2015
UZNESENIA
z 1. zasadnutia Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátovej Mestského zastupiteľstva
mesta Dunajská Streda, konaného dňa 22. júna 2015 v malej zasadačke na Radnici v
Dunajskej Strede
___________________________________________________________________________
K bodu 1. Privítanie
Zasadnutie komisie otvoril Mgr. Alexander Dakó, predseda komisie, ktorý privítal
prítomných na riadnom zasadnutí komisie a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
členov komisie a schôdza komisie teda je uznášaniaschopná.
K bodu 2. Určenie zapisovateľky
Komisia na základe návrhu predsedu komisie prijala nasledovné
uznesenie:
1/ Komisia za zapisovateľku určuje Ing. Henrietu Gaálovú.
Komisia súhlasí s uvedeným návrhom bez pripomienok.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržala sa - 0
K bodu 3. Preverenie doručenia majetkových priznaní poslancov mestského zastupiteľstva
za rok 2013 (noví poslanci) a za rok 2014 (všetci)
Komisia preskúmala odovzdané oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva podľa čl. 7 ústavného
zákona č. 357/2004 Z.z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov (ďalej len „oznámenie“), ktoré mali byť odovzdané do 25.12.2014 za
kalendárny rok 2013 a do 31.3.2015 za kalendárny rok 2014, bez toho, aby preskúma
jednotlivé oznámenia z hľadiska súladu obsahu týchto oznámení s príslušným ústavným
zákonom.
Komisia konštatovala, že niektorí poslanci mestského zastupiteľstva si povinnosť podať
oznámenie do dňa zasadnutia komisie nesplnili, prípadne zatiaľ nepripojili k podanému
oznámeniu výpis z daňového priznania.

Komisia na základe návrhu predsedu komisie prijala nasledovné
uznesenie:
1/ Komisia berie na vedomie, že povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona č.
357/2004 Z.z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok
2013 si do dňa 19.06.2015 splnili všetci poslanci.
2/ Komisia berie na vedomie, že povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona
č. 357/2004 Z.z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok
2014 si do dňa 19.06.2015
2.1/
2.2/
2.3/

splnilo 9 poslancov mestského zastupiteľstva,
primátor mesta,
nesplnili títo poslanci mestského zastupiteľstva:

1. Ladislav Bachman
2. Tünde Brunczviková
3. György Bugár
4. Mgr. Alexander Dakó
5. Tamás Domnokos
6. Ing. Ladislav Garay
7. Mgr. Andrea Herceg
8. JUDr. Szabolcs Hodosy
9. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
10. Mgr. Gabriella Jerábik
11. Juraj Kanovits
12. Attila Karaffa
13. MUDr. Juraj Puha
14. Ing.arch. Marian Ravasz
15. László Szabó
16. František Vangel
3/ Komisia a prítomní členovia komisie, ako poslanci mestského zastupiteľstva navrhujú
zaslanie výzvy na dodatočné podanie oznámenia podľa ússtavvného zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcííverejných funkcionárov s lehotou do
28.06.2015.
Komisia súhlasí s uvedeným návrhom bez pripomienok.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržala sa – 0

___________________________
Mgr. Alexander Dakó
predseda komisie

zapísala:
Ing. Henrieta Gaálová _____________________

