Zá p isn ic a
zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Rožňava zo dňa 23.01.2019 o 15.00 hod.
Prítomní :
Pavol Burdiga, predseda komisie, ospr.
Mgr. Michal Drengubiak, podpredseda komisie
Členovia :
Ing. Attila Kelecsényi
Ing. Ondrej Bolaček
Bc. Ivan Kuhn, MA
JUDr. Judita Jakobejová – tajomníčka komisie
Program :
1.
2.

3.

Otvorenie
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. po
ujatí sa verejnej funkcie za rok 2017
Rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Michal Drengubiak, podpredseda
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.
Podpredseda komisie informoval, že povinnosť predložiť písomne „Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov po ujatí sa
verejnej funkcie za rok 2018“ do zasadnutia komisie splnili p. primátor a všetci novozvolení
poslanci MZ v Rožňave, Z poslancov z predchádzajúceho volebného obdobia, ktorá boli
opätovne zvolení do MZ a v zmysle zákona nemuseli predmetné oznámenie odovzdať, tak
urobili všetci okrem poslanca Z. Bekeho.
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
a primátora mesta:
M. Domik:
- doplniť výpisy všetkých uvedených LV ( stačí z www.katasterportal.sk) nie starší ako 3
mesiace + doplniť aj u manželky doloženia LV
- pri hnuteľnom majetku doplniť počet áut
L. Dávid:
- potvrdenie od zamestnávateľa o príjme za rok 2017
- opraviť v oznámení nesprávnu skutočnosť, že je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie
poslanca

Mgr. Z. Breuer:
-potvrdenie o príjme zamestnávateľa za rok 2017
- uviesť v oznámení, v akom je pomere ( zamestnaneckom, obdobnom)
M. Demény
-doplniť výšku hypotéky, ak presahuje zákonom určenú sumu
- opraviť nesprávne uvedenú skutočnosť, že je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie
- opraviť a správne vyplniť body 2,3, bod 6c
Ing. A. Kelecsényi
-prepracovať oznámenie v zmysle pokynov na zasadnutí komisie a doložiť kópiu daňového
priznania za rok 2017
Ing. F. Pollák
-doplniť v bode č. 7 výšku príjmu
- opraviť nesprávny údaj, že je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie
- opraviť bod č.8
- predložiť potvrdenie o príjme za rok 2017 od zamestnávateľa
a tieto je potrebné doložiť najneskôr do 15.2.2019 najneskôr tajomníčke komisie.
Komisia prijala uznesenie:
1/2019
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Rožňava
berie na vedomie
predloženie 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. po ujatí sa verejnej funkcie za rok
2017 novozvolenými poslancami MZ v Rožňave a primátora mesta Rožňava s potrebnými
doplnenia do 15.02.2019
schvaľuje
- predloženie informačnej správy na rokovanie MZ v termíne do 31.3.2019
- v prípade neprítomnosti predsedu, alebo podpredsedu komisie bude rokovanie
viesť jej člen Ing. Ondrej Bolaček
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, podpredseda komisie poďakoval za
účasť a zasadnutie ukončil.

Mgr. Michal Drengubiak v.r.
podpredseda komisie

Zapísala : JUDr. Judita Jakobejová

