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Dôvodová správa - Indoklás:
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Komárne podľa článku 2 ods. 1 písm. q)
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ústavný zákon“) sú verejnými
funkcionármi.
Podľa článku 7 ods. 1) ústavného zákona „Verejný funkcionár je povinný do 30 dní
odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého
kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom
uvedie,
a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných
funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3,
b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone
funkcie verejného funkcionára,
c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch
právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických
osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a
dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie,
d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného
funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní
verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,
e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú
v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa
trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý
podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota
jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho
prijatia.
V zmysle článku 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona oznámenie podáva poslanec
mestského zastupiteľstva Komisii pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného
zákona (ďalej len „Komisia“). Komisia má osobitné postavenie vyplývajúce z ústavného
zákona a predmetom jej činnosti je plnenie úloh, ktoré zveruje do jej pôsobnosti ústavný
zákon. Medzi jej povinnosti patrí aj kontrola splnenia povinností verejných funkcionárov
ustanovených ústavným zákonom.
V zmysle Článku 9 ods. 1 písm. b) ústavného zákona konanie o návrhu vo veci
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov vykonáva mestské zastupiteľstvo,
ak ide o verejných funkcionárov - poslancov mestských zastupiteľstiev.
Podľa Článku 9 ods. 2 ústavného zákona mestské zastupiteľstvo začne konanie vo
veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z vlastnej iniciatívy, ak jeho
zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť ustanovenú
ústavným zákonom, alebo na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé,
kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka, a čo sa namieta.
Podľa Článku 9 ods. 4 ústavného zákona mestské zastupiteľstvo umožní verejnému
funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril; ak je to potrebné, vykoná
ďalšie dokazovanie.
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V zmysle Článku 9 ods. 6 ústavného zákona ak sa v konaní preukázalo, že verejný
funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť podľa ústavného zákona, rozhodnutie obsahuje
výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo opomenutie verejného funkcionára
v rozpore s týmto ústavným zákonom alebo zákonom, odôvodnenie a poučenie o opravnom
prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu. Podľa Článku 9 odseku 14
ústavného zákona rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného funkcionára
v rozsahu titul, meno, priezvisko, verejná funkcia.
Podľa Článku 9 ods. 9 ústavného zákona rozhodnutie musí byť prijaté
nadpolovičnou väčšinou poslancov mestského zastupiteľstva; inak to znamená, že sa
konanie zastavuje.
V zmysle Článku 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona pokuta sa ukladá v sume
zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti
podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona. Podľa Článku 9
ods. 16 ústavného zákona sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna
dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej
funkcie.
V zmysle Článku 9 ods. 13 ústavného zákona ak sa v konaní nepreukázalo, že
verejný funkcionár porušil niektorú z povinností ustanovených ústavným zákonom, mestské
zastupiteľstvo rozhodne o zastavení konania. Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení
konania je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov mestského zastupiteľstva; také
rozhodnutie je konečné.
Komisia zasadala dňa 14.05.2020. V rámci kontroly splnenia povinností verejných
funkcionárov podľa ústavného zákona Komisia zistila, že poslanec PhDr. Imre Knirs
nepodal Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára“ za rok 2019 v súlade s Článkom 7 ods. 1 ústavného zákona a to do
30.04.2020. Oznámenie za rok 2019 podal až dňa 13.05.2020, 13 dní po zákonom
stanovenej lehote, tj. nedodržal ústavným zákonom stanovenú lehotu na odovzdanie
Oznámení a tým porušil svoju povinnosť podľa Článku 7 ods. 1 ústavného zákona.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 802/2020 zo dňa 21.05.2020 na
návrh Komisie
- začalo konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona voči PhDr. Imre Knirs, poslancovi
Mestského zastupiteľstva v Komárne,
- vyzvalo poslanca PhDr. Imre Knirs, aby podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona sa
písomne vyjadril, prečo nepodal oznámenie podľa č. 7 ústavného zákona v lehote do
30.04.2020 a aby toto vyjadrenie zaslal Komisii pre ochranu verejného záujmu do
05.06.2020.
PhDr. Imre Knirs dňa 05.06.2020 Mestskému zastupiteľstvu v Komárne prostredníctvom
predsedu Komisie doručil písomné vyjadrenie k začatiu konania, v ktorom priznáva, že
oznámenie nepodal v zákonom stanovenom termíne z dôvodu nahromadenia svojich
pracovných a verejných povinností.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne považuje
porušenie povinnosti poslanca
PhDr. Imre Knirs za dostatočne preukázané
a odôvodnené, preto navrhuje prijať návrh na uznesenie.
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Súvisiaca platná legislatíva:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/357/20200101

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Kritéria schválenia: nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva
Právna kontrola: vykonaná
Stanovisko Rady zo dňa 17.06.2020:
Rada doporučuje materiál na prerokovanie do MZ:
Hlasovanie: 6 – 0 – 0 – 1
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Návrh na uznesenie

......../2020
uznesenie
k Návrhu na prijatie rozhodnutia v konaní vo veci ochrany verejného záujmu
a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov voči PhDr. Imre Knirs, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Komárne
začatom na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 802/2020 zo dňa
21.05.2020 v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ústavný zákon“)
A/ berie na vedomie, že
PhDr. Imre Knirs, poslanec Mestského zastupiteľstva v Komárne, podľa zistení Komisie
pre ochranu verejného záujmu podal tejto komisii ako orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. b)
ústavného zákona oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona za rok 2019 dňa
13.05.2020, t.j. 13 dní po dni, kedy uplynula lehota stanovená v čl. 7 ods. 1 ústavného
zákona, čo bolo z jeho strany potvrdené aj v jeho písomnom vyjadrení v zmysle čl. 9
ods. 4 ústavného zákona doručenom dňa 05.06.2020,
B/ konštatuje, že
1. poslancovi PhDr. Imre Knirs bolo umožnené vyjadriť sa ku konaniu v súlade
s ustanovením článku 9 ods. 4 ústavného zákona na rokovaní Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 25.06.2020, čo bolo dôvodom, prečo sa ďalšie
dokazovanie v tejto veci nevykonávalo.
2. v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa
článku 9 a nasl. ústavného zákona bolo preukázané, že PhDr. Imre Knirs, poslanec
Mestského zastupiteľstva v Komárne, porušil svoju povinnosť ustanovenú v čl. 7
ústavného zákona tým, že nepodal oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 v spojení s čl. 7 ods.
5 písm. b) ústavného zákona za rok 2019 v lehote stanovenej v čl.7 ods. 1 ústavného
zákona, t.j. do 30.04.2020,
C/ schvaľuje
rozhodnutie podľa článku 9 ústavného zákona podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia,
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D/ oznamuje, že
proti rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva v Komárne podľa bodu C/ tohto uznesenia
môže PhDr. Imre Knirs, poslanec Mestského zastupiteľstva v Komárne podať návrh na
jeho preskúmanie na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia a že podanie takéhoto návrhu má odkladný účinok podľa čl.
10 ods. 3 ústavného zákona.
E/ poveruje
JUDr. Tamása Vargu, predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu podpísaním
písomného rozhodnutia podľa bodu C/ tohto uznesenia a jeho doručením v súčinnosti
s Mestským úradom v Komárne poslancovi PhDr. Imre Knirsovi a primátorovi mesta
v súlade s čl. 9 ods. 5 ústavného zákona,
F/ žiada prednostku Mestského úradu v Komárne,
aby poskytla súčinnosť predsedovi Komisie pre ochranu verejného záujmu pri plnení úloh
uvedených v bode E/ tohto uznesenia.
Termín: do 30 dní odo dňa prijatia uznesenia

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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Príloha k uzneseniu č. ..................../2020
Číslo: .............................................

ROZHODNUTIE

Mestské zastupiteľstvo v Komárne, ako príslušný orgán podľa Čl. 9 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“), v konaní vo
veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Mestského
zastupiteľstva v Komárne PhDr. Imre Knirs prijalo toto
rozhodnutie:
Poslanec Mestského zastupiteľstva v Komárne, PhDr. Imre Knirs porušil
povinnosť do 30.04.2020 podať „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a
majetkových pomerov verejného funkcionára“ za rok 2019, ktorá mu ako verejnému
funkcionárovi vyplýva z Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona.
Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Komárno PhDr. Imre Knirs sa za toto
porušenie povinnosti v súlade s Čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona v spojení
s Čl. 9 ods. 16 ústavného zákona ukladá pokuta vo výške jednej dvanástiny z jeho
ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie, čo činí
sumu 268,76 EUR (slovom: dvestošesťdesiatosem eur sedemdesiatšesť centov), ktorú
je povinný uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na
účet Mesta Komárno, vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko, a.s., číslo
účtu: SK10 5200 0000 0000 0740 8930, variabilný symbol: číslo rozhodnutia, správa
pre prijímateľa: Knirs – pokuta.
Odôvodnenie :
Podľa Čl. 2 ods. 1 písm. p) ústavného zákona poslanci Mestského zastupiteľstva
v Komárne sú verejnými funkcionármi.
Podľa Čl. 7 ods. 1) ústavného zákona „Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo
dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého
kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom
uvedie,
a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných
funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3,
b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone
funkcie verejného funkcionára,
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c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch
právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických
osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a
dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie,
d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného
funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní
verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,
e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú
v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa
trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý
podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota
jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho
prijatia.“
Dňa 14.05.2020 zasadala Komisia pre ochranu verejného záujmu, ktorá v rámci
kontroly splnenia povinností verejných funkcionárov podľa ústavného zákona zistila, že
poslanec PhDr. Imre Knirs nedodržal zákonom stanovenú lehotu na odovzdanie „Oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ (ďalej aj ako
„Oznámenie“) za rok 2019 v súlade s Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, t.j. do 30.04.2020,
nakoľko menovaný poslanec odovzdal Oznámenie za rok 2019 dňa 13.05.2020.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením č. 801/2020 zo dňa 21.05.2020
zobralo na vedomie Informáciu o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej
podľa ústavného zákona v zmysle správy komisie zo dňa 14.05.2020.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne ako príslušný orgán podľa Čl. 9 ods. 1 písm. b)
ústavného zákona začalo konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu
záujmov prijatím uznesenia č. 802/2020 zo dňa 21.05.2020 , ktorým schválilo návrh Komisie
na začatie konania.
Poslancovi PhDr. Imre Knirs bolo umožnené vyjadriť sa v súlade s Čl. 9 ods. 4)
ústavného zákona.
V priebehu konania bolo preukázané, že poslanec PhDr. Imre Knirs porušil povinnosť,
ktorá mu ako verejnému funkcionárovi vyplýva z Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona podať
oznámenie za rok 2019 v lehote do 30.04.2020 príslušnému orgánu, ktorým je v zmysle Čl. 7
ods. 5 písm. b) ústavného zákona Komisia pre ochranu verejného záujmu Mestského
zastupiteľstva v Komárne.
Mestské zastupiteľstvo v Komárne za toto porušenie povinnosti v súlade s Čl. 9 ods.
6 ústavného zákona uložilo povinnosť zaplatiť pokutu. Výška pokuty je určená podľa Čl. 9
ods. 10 písm. a) ústavného zákona v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného
funkcionára. V zmysle Čl. 9 ods. 16 ústavného zákona mesačným platom verejného
funkcionára sa rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci
kalendárny rok za výkon verejnej funkcie.
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Na základe uvedených skutočností Mestské zastupiteľstvo v Komárne rozhodlo tak,
ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne bolo schválené uznesením č.
......./2020 zo dňa ......................

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa Čl. 10 ods. 3 ústavného zákona možno podať návrh na jeho
preskúmanie na Ústavný súd Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Podanie návrhu má odkladný účinok.
Komárno, dňa .....................

JUDr. Tamás Varga
predseda Komisie pre ochranu
verejného záujmu

Rozhodnutie sa doručí:
1.
2.
3.
4.

PhDr. Imre Knirs, poslanec MsZ
Mestský úrad Komárno, Odbor ekonomiky a financovania
Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
pre spis
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