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Ladislav Németh, predseda komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov pri MsZ Hurbanovo 

 
 

                                         Z Á P I S N I C A  
zo  zasadnutia členov Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov pri  MsZ  Hurbanovo  napísaná  dňa  11.04.2011 
 

 
PRÍTOMNÍ:   p. Ladislav Németh                 -  predseda komisie 
    Ing. Zoltán Egyházi                -  člen komisie 
    Ing. Karol Lovász                    - člen komisie 
    p. Anna Žigová                        - členka komisie 
    Ing. Zoltán Hegyi                    - člen komisie 
                           
 
PRIZVANÝ :   Ing. Zoltán Veres – vedúci správneho oddelenia MsÚ 
 
PROGRAM :  1. privítanie, určenie zapisovateľa  
    2. kontrola stavu povinnosti – podať písomné oznámenie funkcií zamestnaní,               
                             činnosti majetkových pomerov pre verejných funkcionárov mesta, t. j.     
                             primátorky mesta a poslancov mesta. 
    3. kontrola splnenia podmienok a kritériá uchádzačov na funkciu hlavného   
                              kontrolóra vo voľbách, ktoré sa budú konať na MZ dňa 14. 4. 2011 
    4. určenie termínu funkčného obdobia hlavného kontrolóra  
                          5. záver 
 
 
1.  Úvod, privítanie: 
      p. Ladislav Németh predseda komisie otvoril zasadnutie, privítal členov komisie, určil sa 
zapisovateľ p. Ing. Zoltán Veres. 
 
2.  Kontrola stavu povinnosti : 
     Komisia sa jednohlasne uzniesla vyzvať všetkých verejných funkcionárov mesta odovzdať 
v termíne do 30. 04. 2011: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov  
v zmysle ústavného zákona 357/2004 Z. z., čl. 7 ods. 1 o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov. Tieto je potrebné doručiť v zatvorenej obálke do 
podateľne MÚ v stanovenom termíne. 
 
3.  Kontrola splnenia podmienok a kritériá uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra 
vo voľbách : 
     Ďalej komisia preskúmala a skontrolovala či sú splnené kritériá všetkých uchádzačov 
na funkciu hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo.  Skontrolovala a jednohlasne 
skonštatovala,  že všetci  uchádzači v  počte  12  spĺňajú  kritériá  na  funkciu  hlavného  
kontrolóra  prijaté   MZ  dňa   15. 2. 2011 Uznesením č. 17/2011 – MZ a teda sa môžu 
uchádzať vo voľbách, ktoré sa budú konať dňa 14. 04. 2011, na túto funkciu. 
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4.  Určenie termínu funkčného obdobia hlavného kontrolóra : 
 
      Komisia jednohlasne navrhuje prijať nasledovné uznesenie MZ : 
        
      Hlavného kontrolóra prijať do pracovného pomeru od 1. 5. 2011. Jeho funkčné obdobie sa 
začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 
 
 
 5. Záver :  
     p. Ladislav Németh poďakoval všetkým za účasť a aktívny prístup pri práci v komisii. 

 
 
 

  


