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ZÁPISNICA 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvoril Mgr. Mokráň. 

2. Stav a obsah odovzdaného „Oznámenia verejného funkcionára po skončení výkonu 

verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)“ od Dušana Antoša, podľa čl. 8 ods. 5 a  6 

Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení noviel (podanie na novom tlačive D. 

Antoša na základe výzvy komisie KOVZ) 

Komisia skonštatovala, že odovzdané vyplnené tlačivo Oznámenie verejného funkcionára po skončení 

výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka) za rok 2019 od Dušana Antoša bolo podané v lehote 

stanovenej vo výzve komisie KOVZ a bolo podané na účinnom tlačive v súlade s Čl. 12b ods. 3  

ústavného zákona, podľa ktorého Oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 za rok 2019 sa podávajú 

podľa ústavného zákona účinného od 01. januára 2020.  

 

3. Stav a obsahová úplnosť odovzdaných „Oznámení funkcií,  zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2019“ a  ich príloh, podľa 

Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení noviel (podanie Mgr. P. Filagu po 

skončení núdzového stavu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19)  

Komisia skonštatovala, že odovzdané vyplnené tlačivo „Oznámenie ......... za rok 2019 prílohami od 

Mgr. Petra Filagu bolo odovzdané komisii po skončení núdzového stavu v súvislosti s ochorením 

COVOD-19. Po obsahovej stránke neboli zistené nedostatky. 

  

4. Stav a obsahová úplnosť odovzdaných doplnených „Oznámení funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2019“, podľa 

Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení noviel (podania R. Jenčíka, J. 

Karacsonyho a F. Lošonského na základe výzvy komisie KOVZ) 

Komisia KOVZ postupne otvorila jednotlivé obálky a zaoberala sa doplnenými podaniami 

k „Oznámeniam ........ za rok 2019“ od verejných funkcionárov: Radoslava Jenčíka, Františka 

Lošonského a Jozefa Karácsoniho. Skonštatovala, že všetci vyzvaní poslanci doručili doplnené podania 

v stanovenej lehote a bez nedostatkov. Komisia sa tiež zaoberala doplneným podaním Ing. Róbetra 

Kalmára, taktiež bez zistených nedostatkov.   

5. Zapracovanie doplnených podaní a podkladov na zverejnenie informácii na 

webovom sídle mestskej časti z odovzdaných „Oznámení.......za rok 2019“ v súlade 
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s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v 

znení noviel. 

Komisia poverila tajomníčku KOVZ na zapracovanie doplnených informácii z podaní verejných 

funkcionárov do tabuľkovej schémy „Oznámení ...... za rok 2019“  a jej zverejnenie na webovej stránke 

mestskej časti Bratislava-Rusovce.  

6. Úschova a archivácia odovzdaných tlačív „Oznámení ...... za rok 2019“ 

Komisia všetky podania aj s prílohami zapečatila a poverila tajomníčku KOVZ na uloženie a archiváciu 

odovzdaných vyplnených tlačív „Oznámení ..... za rok 2019“ v trezore umiestneného v priestoroch 

miestneho úradu.  

7. Aktualizácia „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a  majetkových pomerov 

verejného funkcionára za rok 2020“ na webovom sídle mestskej časti  

Komisia KOVZ poverila tajomníčku KOVZ na aktualizovanie a sprístupnenie vzorov tlačív: 

- Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 

- Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka),  

na webovom sídle mestskej časti tak, aby si ho mohli povinné osoby stiahnuť a účinne podať v roku 

2021. Komisia pre ochranu verejného záujmu si týmto zároveň splní povinnosť uvedenú v čl. 7 ods. 6 

ústavného zákona. 

8. Rôzne  

9. Záver  

Rokovanie komisie bolo ukončené o 10:00 hod.  

 

V Bratislave-Rusovciach, 28. 12. 2020 

 

 

                              Mgr. Vladimír Mokráň  

 Zapísala: Jana Hlušeková                      predseda KOVZ 

          v. r. 

 

 

 

https://www.biskupice.sk/e_download.php?file=data/editor/419sk_5.pdf&original=357_tlacivo1.pdf
https://www.biskupice.sk/e_download.php?file=data/editor/419sk_6.pdf&original=357_tlacivo2.pdf

