
     Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionármi mesta  

 zo dňa  25.08.2021 o 16.00 hod. 

 

Prítomní : 

Pavol Burdiga, predseda komisie 
Členovia komisie :  
Ing. Ondrej Bolaček  

Bc. Ivan Kuhn, MA 

Mgr. Michal Drengubiak 

Neprítomní:  

Ing. Attila Kelecsényi - ospravedlnený 

 

Program :  

1. Otvorenie  

2. Informácia tajomníčky o podaní Oznámenia primátorom mesta 
3. 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 2020 

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 návrh, 

zasadnutie komisie prebiehalo podľa programu v pozvánke. 

 

2. Tajomníčka komisie informovala prítomných, že primátor mesta podal 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 2020 v termíne a toto bolo elektronicky podané NR 

SR – Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií 

 

3. Predseda komisie skonštatoval, že : 

 

I. 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 2020 v termíne: 

Roman Ocelník    

Mgr. Matúš Bischof    

Ing. Ondrej Bolaček  

Ing. Filip Pollák    

Mgr. Michal Drengubiak  

Bc. Ivan Kuhn, MA  

Pavol Burdiga   

Eduard Mihók  

Mgr. Zoltán Breuer   



Mgr. Dionýz Kemény    

Miroslav Demény  

Ladislav Dávid  

Ing. Ján Lach  

 

 

 

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 2020 nasledovní poslanci: - 

 

             III. 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 2020  

nepredložili vôbec nasledovní poslanci: 

Ing. Juraj Balázs 

Zoltán Beke 

Ing. Attila Kelecsényi 

Ing. Karol Kováč 

 

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 – 2020 

 

U z n e s e n i e   :  a) tajomníčka komisie vyzve nasledovných poslancov MZ v Rožňave na  

         opravu, resp. doplnenie podaných oznámení: 

         1) Ing. Ján Lach – dátum ujatia sa a skončenia poslaneckého mandátu,  

doplniť členstvo v komisii, DR a DK, príjmy, označenie, za koho je  

oznámenie podané + číslovanie strán + zakrížikovať rok za ktorý sa  

oznámenie podáva 

         2) Mgr. Dionýz Kemény – dátum ujatia sa výkonu poslaneckého 

mandátu 

         3) Roman Ocelník -  vlastnoručný podpis na oznámení 

         4) Mgr. Matúš Bischof – úvod – dátum začatia výkonu poslaneckého  

              mandátu, členstvo v komisii, stranu 7/14 

         5) Ladislav Dávid – krížik v úvode, dátum začatia poslaneckého  

mandátu, funkcie v komisii, dozorných orgánoch doplniť, staré  

tlačivo 

         6)  Miroslav Demény – doplniť ročný príjem ( s.r.o.), dátum ujatia sa  

výkonu poslaneckého mandátu, doložiť daňové priznania ma  

oznámenie podané na starom tlačive 

         7)  Mgr. Zoltán Breuer – doplniť o oznámenie 

       Termín: najneskôr do 23.09.2021 

  

     b) žiada zverejniť majetkové priznanie primátora a poslancov vo  



          volebnom období 2018 – 2022  na webovom sídle mesta  

          v termíne do 30.09.2021 s uvedením veľkosti  vlastníckych podielov  

          primátora a poslancov k vlastneným  nehnuteľnostiam 

 

     c) vypracovať Informačnú správu najneskôr na septembrové zasadnutie  

         MZ s návrhom sankcií pre poslancov MZ, ktorí nepredložili oznámenie  

         v zákonnom , ani v náhradnom termíne 

 

           

4. Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, predseda poďakoval členom komisie za účasť 

a zasadnutie ukončil.  

 

 

 

       Pavol   B u r d i g a 

       podpredseda komisie  

 

 

Zapísala : JUDr. Judita Jakobejová 

                  tajomníčka komisie  


