MESTO BREZNO–MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Námestie gen. M. R- Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu: 2020/10045 - 27

ZÁPIS 1/2020
z 1. pracovného zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, konaného dňa 1. júna 2020
v zasadačke primátora mesta – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno

Prítomní:

Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie
Ing. Ján Králik, člen komisie
Bc. Ľubica Štugnerová, MA, členka komisie
Ing. Peter Bánik, MsÚ Brezno, sekretár komisie

Rokovanie viedol:

Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola predložených Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára za rok 2019
3. Prijatie uznesení
4. Rôzne
5. Záver

K bodu 1/
Otvorenie
Predseda komisie o 14.05 h. privítal prítomných a otvoril 1. pracovné zasadnutie komisie v roku 2020.
Prítomní boli všetci členovia komisie, čo predstavuje 100% účasť. Konštatoval, že komisia je
uznášania sa schopná.

K bodu 2/
Kontrola predložených Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejného funkcionára za rok 2019

1z3

Sekretár komisie osobne priniesol na zasadnutie komisiu zalepené obálky Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2019 (ďalej len
„Oznámenie“) všetkých poslancov mestského zastupiteľstva mesta Brezna a primátora mesta Brezna v
počte 22 kusov.
Na prvom pracovnom stretnutí komisia skontrolovala z celkového počtu 22 „Oznámení“ 13
„Oznámení“:
Výsledok celkovej kontroly je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Por.
č.

Titul, meno a priezvisko
verejného funkcionára

Výsledok kontroly

1.

Mgr. Martin Juhaniak

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ing. Ján Králik
Ing. Vladimír Strmeň
Mgr. Andrej Barančok
Július Obernauer
Mgr. Pavel Ambros
Ing. Miroslav Baran
Ing. arch. Pavol Kupec

9.
10.

Ing. Milan Hašan
Mgr. Petra Dzurmanová

11.
12.
13.

MUDr. Stefan Arin Ianecsko
Ján Maruškin
Milan Palovčík

doložiť potvrdenie o ročnom príjme z BBSK za rok 2019
doložiť kópiu podaného daňového priznania k dani z príjmov
fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
obsahujúci sumu príjmov za rok 2019
opraviť v časti C) bod 6. písm. a), b) zdaniteľný príjem
opraviť v časti C) bod 6. písm. b) zdaniteľný príjem
opraviť v časti C) bod 6. písm. b) zdaniteľný príjem
doložiť potvrdenie o ročnom príjme z Mesto Brezno za rok 2019
v poriadku
v poriadku
doplniť vlastnoručný podpis
doložiť potvrdenie o ročnom príjme z Mesto Brezno za rok 2019
doložiť kópiu podaného daňového priznania k dani z príjmov
fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
obsahujúci sumu príjmov za rok 2019
v poriadku
doložiť potvrdenie o ročnom príjme z Mesto Brezno za rok 2019
doložiť kópiu podaného daňového priznania k dani z príjmov
fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
obsahujúci sumu príjmov za rok 2019
doložiť Oznámenie na predpísanom tlačive typu NRAB3.0
doložiť Oznámenie na predpísanom tlačive typu NRAB3.0
doložiť kópiu podaného daňového priznania k dani z príjmov
fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
obsahujúci sumu príjmov za rok 2019

K bodu 3/
Prijatie uznesení

Uznesenie číslo 01/2020
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Konštatuje,
že všetci poslanci mestského zastupiteľstva mesta Brezna a primátor mesta Brezno odovzdali zalepené
obálky s Oznámeniami funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
za rok 2019.
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Uznesenie bolo prijaté jednohlasne, počtom hlasov 3.

K bodu 4)
Rôzne
Komisia Oznámenie primátora mesta neotvárala. Od 01.01.2020 platí novela zákona č. 232/2019 Z.z.
k Ústavnému zákonu č. 357/2004 Z.z. – Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov, podľa ktorej primátor mesta už nepredkladá našej komisii Oznámenie.
Sekretár komisie doručené Oznámenie primátora mesta odovzdá osobne sekretárke primátora mesta
dňa 02.06.2020,
Na návrh predsedu komisie sa všetci prítomní členovia komisie dohodli, že poslanci doplnia a opravia
svoje majetkové priznania na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Predseda komisie
prinesenie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Oznámenia poslancov. Zároveň sekretár komisie
vyzve e-mailovou poštou poslancov, aby doložili potrebné doklady k majetkových priznaniach do
12.06.2020. Ďalej sa na návrh predsedu komisie všetci členovia dohodli, že chýbajúce potvrdenie
o ročnom príjme za Mesto Brezno za rok 2019 vyžiada sekretár komisie od mzdovej účtovníčky
a doloží predsedovi komisie do 12.06.2020.

K bodu 5)
Záver
Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na komisií a zasadnutie komisie
ukončil o 15.35 h.
Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať 22.06.2020 o 13.30 h. Miesto a presný termín zasadnutia
komisie bude členom oznámené samostatnou pozvánkou v dostatočnom časovom predstihu.

Brezno, 02.06.2020

Ing. Vladimír Strmeň .v.r.
predseda komisie

Ing. Peter Bánik v.r.
sekretár komisie
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