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    M E S T O   R O Ž Ň A V A 

                                                                           
Pre riadne zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
dňa  26.9.2019 
 
K bodu rokovania č.: 

 
 
Názov správy: 

Informa čná správa Komisie na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií funkcionármi mesta 
 
Predkladá: Návrh na uznesenie: 
Pavol  B u r d i g a  
predseda komisie  
 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  
  
Prerokované:  
V Komisii  na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionármi mesta dňa 
3.9.2019 

1/ berie na vedomie 
Informa čnú správu Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionármi mesta 
 
 

  
  
  
  
  
Vypracoval: JUDr. Judita Jakobejová 
 
 
 

 

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení 
vykonal:  
JUDr. Balážová 
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Dôvodová správa k Informačnej správe komisie 
         
 
Komisia zasadala dňa 3.9.2019 s nasledovným programom rokovania: 

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 2018 – podaných 

poslancami MZ po zákonom stanovenom termíne a po zasadnutí komisie 5.6.2019 

3. Informačná správa na zasadnutie MZ v Rožňave 

4. Záver 

------ ------ ------- 
 

1. Zasadnutie komisie otvoril a viedol  predseda p. Pavol Burdiga . Privítal členov komisie 

a oboznámil ich s programom rokovania. Nakoľko nikto nepredložil pozmeňujúci a ani 

doplňujúci návrh, konštatoval, že rokovanie sa bude riadiť uvedeným programom.  

 

2. Predseda komisie skonštatoval, že : 

 

I. primátor mesta a nasledovní poslanci mestského zastupiteľstva predložili 

„Oznámenia 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 2018 

v termíne: 

Michal Domik    01.04.2019 

Roman Ocelník   05.03.2019 

Mgr. Matúš Bischof    15.03.2019 

Ing. Ondrej Bolaček  29.03.2019 

Ing. Filip Pollák   29.03.2019 

Mgr. Michal Drengubiak  28.03.2019 

Bc. Ivan Kuhn, MA  01.04.2019 

Pavol Burdiga  06.03.2019 

Juraj Balázs  01.04.2019 

Eduard Mihók  01.04.2019  

Mgr. Zoltán Breuer   01.04.2019 

 

II. po zákonom stanovenom termíne odovzdali „Oznámenia 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 2018 nasledovní poslanci: 

Miroslav Demény  04.06.2019 

Mgr. Dionýz Kemény   08.04.2019 

Ing. Ján Lach  05.06.2019 

 
III. po zasadnutí  komisie  5.6.2019 do zasadnutia 3.9.2019  „Oznámenia 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 2018  odovzdali nasledovní 

poslanci: 

Ladislav Dávid  17.6.2019 
Ing. Karol Kováč  01.07.2019 
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Zoltán Beke  22.08.2019 
Ing. Attila Kelecsényi  01.07.2019 
 

Komisia uznesením  o.i. uložila   
       c) vypracovať Informa čnú správu na septembrové zasadnutie MZ  

          s uvedením dátumov podania u primátora a jednotlivých poslancov  
           MZ s tým, že komisia nepodá podnet na začatie konania v zmysle  
            zákona Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. MZ v Rožňave, pretože je  
            toho názoru, že by si mal každý poslanec MZ zvážiť svoje porušenie  

                  zákona a vyvodiť z toho dôsledky sám pre seba 
           

  


