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I. 
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2019 

 mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 30. 4. 2019 
 

Názov bodu programu:   
Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného 
funkcionára pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
                                          
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
b e r i e    n a   v e d o m i e  
 
správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného 
funkcionára pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. 
 
 
 
 



II. 
Správa 

 
                    Podľa zákona číslo 357/2004 Z.z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov sú novozvolení aj bývalí poslanci povinní odovzdať na 
miestny úrad Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 
predchádzajúci kalendárny rok. Novozvolení poslanci do 31.1.2019, opätovne zvolení 
a bývalí do 31.3.2019.   
                      Kontrolu odovzdania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových  
pomerov za predchádzajúci kalendárny rok 2018 novozvolených a bývalých poslancov 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica vykonala komisia  na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zák. č. 357/2004 
Z.z., schválená miestnym zastupiteľstvom dňa 22.1.2019 uznesením č. 11/2019 v zložení: 
 
- Bohuslav Blecha, predseda 
- Mgr. Mária Šebíková, členka 
- Vladimír Kristl, člen. 
 
Do termínu, určeného zákonom, t.j. do 31.3.2019 odovzdali priznanie: 

- Mgr. Martin Besedič   28.3.2019 
- Ing. Ivan Bošňák   29.3.2019 
- MUDr. Dagmar Cingelová  22.1.3019 
- Ing. Roman Weinštuk   27.3.2019 
- Ing. Jozef Krúpa, starosta  28.3.2019 
- PaedDr. Zuzana Kaliariková  13.3.2019 
- Vladimír Kristl     5.3.2019 

riaditeľka ZŠ s MŠ 
- Miloslav Sajan     4.3.2019 (bývalý poslanec) 

 
Do termínu 31.1.2019 (novozvolení poslanci): 

- prof. Jozef Masarik   14.1.2019 
- Mgr. Mária Šebíková     4.1.2019 
- Bohuslav Blecha     5.1.2019 

 
Po termíne: 

- Daniel Liďák    23.4.2019 
 

Majetkové priznanie neodovzdali bývalí poslanci: 
- Miloš Fatyka 
- Ing. Ján Janata 
- Marta Liďáková. 

      
Stanovisko komisie: 
 
Komisia považuje povinnosť súčasných poslancov MZ:  p. Besediča, p. Bošňáka, p. Blechu, 
p. Kristla, p. Liďáka, p. Cingelovej, p. Weinštuka, p. Masarika, p. Šebíkovej, bývalého 
poslanca p. Sajana,  p. Krúpu, starostu mestskej časti a p. Kaliarikovej, riaditeľky ZŠ s MŠ, 
odovzdať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018 za 
splnenú.      



     Poslanci, ktorí si povinnosť nesplnili môžu byť postihnutí podľa čl. 9 zákona pokutou 
v sume zodpovedajúcej mesačnej odmene za výkon funkcie poslanca.  


