
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
Rožňava zo dňa 05.06.2018

Prítomní : 
Zoltán Beke, predseda komisie 
Mgr. Matúš Bischof, podpredseda komisie – neprítomný, ospr. 
Členovia :
Ing. Ján Lach
Mgr. Dionýz Kemény
Ľubomír Takáč
Mgr. Árpád Laco
Mgr. Eduard Mihók
JUDr. Judita Jakobejová – tajomníčka komisie 

Program : 

1. Otvorenie 
2. Kontrola  oznámení  funkcií,  zamestnaní,  činností  a majetkových  pomerov  podľa 

Ústavného zákona č.  357/2004 Z.z.  o ochrane verejného záujmu pri  výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení Ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. za 
kalendárny rok 2017  k 31.03.2018

3. Rôzne 

Zasadnutie   komisie  otvoril  a viedol  p.  Zoltán  Beke,  predseda  komisie.  Privítal 
členov  a tajomníčku  komisie.  Nakoľko  nikto  z členov  nepredložil  pripomienky,  návrhy 
k programu  rokovania,   konštatoval,  že  zasadnutie  sa  bude  riadiť  programom  uvedeným 
v pozvánke. 

Predseda komisie informoval, že povinnosť predložiť písomne „Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za predchádzajúci rok“ 
do zasadnutia komisie splnili p. primátor a všetci poslanci MZ v Rožňave

Konštatoval, že nie všetci predložili oznámenia v zákonom stanovenej lehote. 

Kontrolu oznámení vykonali členovia komisie. 
Konštatovali neúplnosť predložených oznámení, a to u nasledovných poslancov MZ:

Ing. Juraj Baláž: bod č. 6 oznámenia, výšky podielov v spoločnostiach, potvrdenie o príjme
Mgr. Matúš Bischof : doplnenie sumy v bode 6b) oznámenia
Peter Džačár : oba príjmy v bode 6b) oznámenia
Ľudovít Kossuth: zárobok, podiely
Ing. Karol Kováč : príjmy v bodoch 6a) a b) oznámenia + potvrdenie osoby poslanca,  nie 
spoločnosti
Bc. Ivan Kuhn, MA: potvrdenie o výške zárobku
Mgr. Árpád Laco: LV nehnuteľností
Roman Ocelník: doplniť bod 5 b)



a tieto je potrebné doložiť najneskôr do 31.08.2018.

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, predseda komisie poďakoval za účasť 
a zasadnutie ukončil. 

B e k e    Zoltán 
predseda komisie 

Rožňava 05.06.2018

Zapísala : Judita Jakobejová


