
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionármi mesta 

zo dňa  05.06.2019

Prítomní :

Mgr. Michal Drengubiak, podpredseda komisie 
Členovia komisie : 
Ing. Attila Kelecsényi
Ing. Ondrej Bolaček 
Neprítomní: 
Pavol Burdiga – predseda komisie, ospravedlnený dodatočne
Bc. Ivan Kuhn, MA – ospravedlnený

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 2018

3. Záver

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

1. Zasadnutie komisie otvoril a viedol  podpredseda Mgr. Michal Drengubiak . 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. Podpredseda 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
Roman Ocelník
Mgr. Matúš Bischof
Ing. Ondrej Bolaček
Ing. Filip Pollák
Mgr. Michal Drengubiak
Bc. Ivan Kuhn, MA
Pavol Burdiga
Juraj Balázs
Eduard Mihók
Mgr. Zoltán Breuer

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
Mgr. Dionýz Kemény
Ing. Ján Lach

III. do dňa konania zasadnutia komisie, t.j. do 5.6.2019  „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 vôbec neodovzdali nasledovní 
poslanci:
Ladislav Dávid
Ing. Karol Kováč
Zoltán Beke
Ing. Attila Kelecsényi

Členovia komisie otvorili obálky a skontrolovali 
 vyplnené „Oznámenie“ 
 predloženie povinných príloh /potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani 

z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydaný na daňové účely, ktorý potvrdzuje 
výšku príjmov za príslušný rok – 2018

Zistené nedostatky sú  uvedené v prílohe zápisnice.  

U z n e s e n i e   :  a) podpredseda komisie vyzve uvedených poslancov na ich odstránenie 
a poslancov, ktorí oznámenia nepredložili, o ich predloženie
do 17.6.2019 

     b) po uplynutí termínu 17.6.2019 komisia zasadne v predbežne určenom 
termíne 8.7.2019 za účelom kontroly podaných oznámení o             
odovzdaných po zákonom stanovenom termíne a následne komisia 
rozhodne o začatí konania o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. 
 platnom znení
c) komisia žiada, aby v budúcnosti boli primátorovi a poslancom MZ 
zasielané príslušné tlačivá v elektronickej podobe a primátora 
a poslancov MZ žiada, aby oznámenia predkladali len na takto 
zaslaných tlačivách
d) žiada zverejniť majetkové priznanie primátora a novozvolených 
poslancov vo volebnom období 2018 – 2022 za rok 2017 na webovom 
sídle mesta v termíne do 15.07.2019 s uvedením veľkosti vlastníckych 
podielov primátora a poslancov k vlastneným nehnuteľnostiam

       



3. Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, podpredseda poďakoval členom komisie za účasť 
a zasadnutie ukončil. 

Mgr. Michal Drengubiak    
podpredseda komisie 

Zapísala : JUDr. Judita Jakobejová
    tajomníčka komisie 



P r í l o h a 
k zápisnici  zo dňa 05.06.2019

Zistené nedostatky – chýbajú nasledovné doklady : 

- Ing. Juraj Balázs
Doplniť údaje v bode 5B., doplniť výkon predsedu Komisie finančnej, podnikateľskej 
a správy majetku a členstvo v dozornej rade

- Pavol Burdiga
Doplniť údaje v bode B, v bode 5b  doplniť výkon funkcie primátora a  poslanca MZ 

- Ing. Ján Lach
Doplniť bod 2., doplniť, aké funkcie v územnej samospráve vykonával v roku 2018 / člen 
komisie, poslanec MZ......../

- Miroslav Demény 
Doplniť údaje na 2. strane,  na 3. strane doplniť príjem poslanca MZ, bod. 6 – doplniť – 
poslanec MZ a bod 7 – doplniť sumu

- Michal Domik
Doplniť údaje na 1. strane

- Ing. Filip Pollák
Doplniť bod 5b. – poslanec MZ a člen dozornej rady

- Mgr. Matúš Bischof
Doplniť bod 1b. , bod 5b a C3

- Roman Ocelník
Doplniť bod B., doložiť, keď podniká, na základe čoho, uviesť v bode 6 príjem z členstva 
v komisii, uviesť ktoré verejné funkcie za rok 2018 vykonával

-  Mgr. Dionýz Kemény
Doplniť bod 2

- Mgr. Zoltán Breuer
Bod 2 doplniť údaje o poslanca MZ a povolanie, bod 5 – doplniť komisiu a bod 6 doplniť 
príjem

- Eduard Mihók
Doplniť bod B, členstvo v komisiách v roku 2018, dátum, členstvo v dozornej rade 
a príjem


