
KOMisiA NA oCHRANu vEEm]NÉHo zÁu]Mu

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone fimkci`í verejných
fimkcionárov (ďalej len „komisia" v prĺslušnom gramatickom tvare) pri Mestskom

zastupitel'stve v Michalovciach zo dňa 16.01.2023 so začiatkom o 14.00 hod. v zasadacej
miestnosti MSR

Pr08ram:

1 . Otvorenie schôdze a privítanie členov

2. Schválenie štatútu Komisie

3. Kontrola ozmámenĺ poslancov mestského zastupitel'stva

4. Čin roka 2022

4. Záver

Prítomnĺ členovia komisie: Podl'a prezenčnej listiny

Priebeh rokovania:

1.   Otvorenie zasadnutia: Predseda komisie po prezentácií privĺtal pn'tomných účastníkov
a overil uznášania schopnosť. Konštatoval, Že komisia je uznášania schopná.

2.   Predseda predložil návrh štatútu Komisie v znení navrhovaných zmien, na ktorých sa
Komisia uzniesla na predchádzajúcom zasadnutí. Štatút v tomto znení bol jednohlasne
schválený.

3.   Komisii bolo doručené oznámenia všetlých novozvolených poslancov. Predseda
komisie vyzval všetkých pritomných členov komisie, aby dôkladne skontrolovali
úplnosť oznámení poslancov. Členovia komisie vykonali podrobnú kontrolu
j ednotlivých oznámení.
Členovia komisie zistili v rámci kontroly oznámení tieto nasledovné nedostatky:

Marek Michajlo - nesprávne vyplnené prĺlohy, nesprávne uvedený rok, za ktorý sa oznámenie
podáva
lng. Eva Muchová - v bode 5 nesprávne uviedla, Že je poslankyňa MsZ, chýba potvrdenie
o prijme, nesprávne rozpĺsaný nehnutel'ný majetok (rozpísať podl'a údajov v katastri)
Ing.  Martin    Horňák -  chyba v    dátume  ujatia  sa  fimkcie,  neúplné  majetkové  pomery
manželky
Mgr. art. Miroslav Kisty -nemá uvedený príjem a zamestnávateľa, chýba potvrdenie o prijme



Mgr. Jaroslav Čúrný - chyba v dátume ujatia sa fimkcie
lng. Ján Kerekeš -neúplné majetkové pomery -podiel v obchod. spoločnosti
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. -chýba prijem podl'a potvrdenia a majetkové pomery manželky
JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová -neúplné majetkové pomery manžela

Predseda komisie vyzve poslancov  fomou  e-mailu,  aby uvedené nedostatky v určenej
lehote  odstránili.   Uvedené  odstránenie  nedostatkov  komisia  skontroluje  na  jej   ďalšom
zasadnutí.

4.   Komisia jednohlasne schválila predložené nominácie na Čin roka 2022.
5.   Vžhľadom  na  to,  Že  neboli  prednesené  žiadne  ďalšie  návrhy,  predseda  komisie

poďakoval členom komisie za účasť a ukončil dnešné zasadnutie.

Zapísal: JUDr. Ing. Erik Sibal

Schválil: JUDr. Zuzana Dobranská Hamianová       ......

Prĺloha : Prezenčná listina


