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 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  

Zverejnenie majetkových priznaní poslancov MZ v Rožňave 
a primátora mesta za rok 2016 a nasledujúce roky  na internetovej 
stránke mesta z dôvodu zvýšenia transparentnosti mesta Rožňava 
-  Informatívna správa 
  
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
b e r i e     n a     v e d o m i e 
Informatívnu správu o možnosti zverejnenia 
majetkových priznaní poslancov MZ v Rožňave 
a primátora mesta za rok 2016 na internetovej stránke 
mesta z dôvodu zvýšenia transparentnosti mesta 
Rožňava 
a  
možnosti zverejňovanie majetkových priznaní        
poslancov MZ v Rožňave a primátora mesta     
za rok 2017 a nasledujúce roky vždy do  
30.09. v príslušnom kalendárnom roku 
 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
V Komisii na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionármi mesta dňa 
18.10.2017 
 
 
 

Vypracoval: 
JUDr. Judita Jakobejová 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Vzor zverejnenia majetkového priznania 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 
Legislatívne východiská: Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, 

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.  
Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

 
 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

 

Nároky na pracovné 
miesta: 

 

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom č. 369/1990 
Zb.,  

 
    Hodnotenie  samospráv  ukázalo,  že  v  otvorenosti  sa mesto Rožňava  zásadne vymyká 
štandardom pre  mestá porovnateľnej veľkosti. Kým mestá pod 20 000 obyvateľov dosiahli v 
priemere 48 percent bodov, Rožňava získala  v roku 2016 75,4 percenta. 

     Mimovládna  organizácia  Transparency   International  Slovensko  hodnotila  v  rebríčku  
najmä  to,  ako   samosprávy   pristupujú  k   zverejňovaniu  informácií  a či majú zavedené 
pravidlá na procesy. 

„Prístup k informáciám umožňuje verejnú kontrolu vedenia miest, pravidlá zas obmedzujú 
priestor na svojvôľu,“ vysvetlil Michal Piško z TIS s tým, že otvorenosť merali pomocou 96 
indikátorov v 11 oblastiach, ako zmluvy a rozpočet, prístup k informáciám, účasť verejnosti 
na rozhodovaní, personálna politika či verejné obstarávanie. 

      Pri porovnávaní miest, ktoré sa umiestnili pred mestom Rožňava bolo skonštatované, že 
tieto majú zverejnené  ( Vranov nad Topľou) aj majetkové priznania poslancov MZ 
a primátora mesta na svojej internetovej stránke. 

      Z dôvodu zvýšenia transparentnosti mesta Rožňava Komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií funkcionármi mesta dňa 18.10.2017 uznesením doporučila 
zverejnenie majetkových priznaní poslancov MZ v Rožňave a primátora mesta na 
internetovej stránke mesta. 

      V prílohe k materiálu je vzor takéhoto priznania s tým, že  pod ním je uvedený písomný 
súhlas, ktorý  príslušný poslanec MZ a primátor mesta môžu podpísať za ten ktorý 
kalendárny rok, nakoľko žiadna zákonná úprava neupravuje zverejňovanie majetkových 
priznaní ako povinnosť.  

         

 

               


