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Komisia na ochranu verejného záujmu

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 2. 5. 2019

Prítomní členovia komisie:

1. JUDr. Ing. Erik Sibal, predseda komisie
2. Mgr. Milan Kaplan
3. Mgr. Erika Šimková
4. JUDr. Timea Sotáková
5. Ing. Martin Čornej

Priebeh rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia: Predseda komisie po prezentácií privítal všetkých prítomných
a overil uznášania schopnosť komisie. Komisia bola uznášaniaschopná.

2. Kontrola oznámení, ktoré boli doručené komisii po 31.3.2019
3. Kontrola nedostatkov v oznámení funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov

z predošlej komisie.

Mgr. Anna Berešová: doložila zoznam listov vlastníctva s číslami parciel avšak
nevieme, kde sa tieto nehnuteľnosti nachádzajú -doplnené
Ing. Filip Kaľavský: doložil predmet činnosti OZ a stanovy OZ a tiež potvrdenie
o podaní DP

Radovan Geci: neúplné údaje, chybný údaj o výkone verejnej funkcie za rok 2017
(poslanec MsZ) bol doplnený, odporúčanie komisie poslancovi, aby predložil
oznámenie za rok 2017 resp. 2018 na predpísanom formulári bolo splnené

Zistené nedostatky z predchádzajúceho zasadnutia komisie na ochranu VO:
Bývali poslanci za volebné obdobie 2014-2018:
Ing. Jozef Bobík - odovzdal oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových

pomerov po termíne a to 4.4.2019
Oznámenie vôbec nepodali v zákonnej lehote:
MVDr. Vladimír Kostovčík - dodal oznámenie 18. 4. 2019 spolu s DP
MUDr .Ján Paľovčík- dodal oznámenie 30.4.2019 spolu s DP
MUDr. Tibor Prunyi - nedodal

Terajší poslanci za volebné obdobie 2018-2022:
Mgr. Miroslav Dufinec - odovzdal oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových

pomerov po termíne a to 1.4.2019 - komisia sa jednohlasne uzniesla, že nakoľko termín



31. 3. 2019 pripadol na nedeľu, tak podanie v termíne 1. 4. je akceprovateľné ako

splnenie zákonnej povinnosti

Vôbec nepodali:
MUDr. Dušan Goda - dodal oznámenie 24. 4. 2019, avšak ako neúplné (chýba DP, alebo

potvrdenie o podaní DP)
PhDr., Ing. Mirko Gejguš, PhD. - dodal oznámenie 16.4.2019, avšak ako neúplné (chýba

príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára)

Zistené nedostatky v odovzdaných oznámeniach
Pri prvotnej kontrole oznámení funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov
komisia zistila tieto nedostatky u týchto verejných funkcionárov:

MUDr. Ján Mihalečko - neúplné údaje a neuvedený žiaden príjem z iných funkcií
zamestnaní alebo činnosti - neskôr doplnené

MUDr. JozefMakohus -doplnil chýbajúce údaje
MUDr. Ľubomír Rohoň -neúplne osobné údaje - doplnené

4. KOV začína konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu
záujmov (ďalej len konanie) na základe ktorého, komisia konštatuje, že menovaní:
MUDr. Tibor Prunyi, porušil čl. 7 ods. 1 a 2 zákona č. 357/2004 Z.z.
MUDr. Dušan Goda, porušil čl. 7 ods. 1 a 2 zákona č. 357/2004 Z.z.
Ing. PhDr. Mirko Gejguš, PhD, porušil čl. 7 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z.
MVDr. Vladimír Kostovčík, porušil čl. 7 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z.
MUDr. Ján Paťovčík, porušil čl. 7 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z.
Ing. Jozef Bobík, porušil čl. 7 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z.

Na základe vyššie konštatovaných skutočností komisia ochrany verejného záujmu
prijala rozhodnutie, ktorým zaviazala predsedu komisie na ochranu verejného
záujmu predložiť návrh uznesenia do MsZ v Michalovciach.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
rozhodla, že menovaní poslanci MsZ v Michalovciach porušili vyššie menované
uslanovenia zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu sa
menovaným poslancom ukladá pokuta vo výške jedného mesačného platu, t. j. vo
výške ,- e, ktorú sú povinní uhradiť do 30 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia na účet mesta Michalovce.

5. Komisia sa uzniesla, že najbližšie zasadnutie v roku 2019 sa uskutoční podľa potreby,
predseda v prípade zvolania zasadnutia komisie zašle členom pozvánku
s dostatočným časovým predstihom.



6. V závere predseda komisie poďakoval členom za účasť.

Zapísal: Mgr. Milan Kaplan

Schválil: JUDr. Ing. Erik Sibal


