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Návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

berie na vedomie
predloženú správu Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a
legislatívnej o stave podania „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
podľa Čl. 7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ za rok 2018.

Dôvodová správa
Podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona NR SR č. 545/2005
Z. z. (ďalej „ústavný zákon“) sú všetci verejní činitelia, ktorí spadajú pod jeho osobnú
pôsobnosť, povinní podať do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie (v našom
prípade od zloženia zákonom stanoveného sľubu) bez ohľadu na to, či ide o nových
funkcionárov, alebo či sú do funkcie opätovne zvolení, písomné Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok.
Z funkcionárov miestnej územnej samosprávy patria pod osobnú pôsobnosť ústavného zákona
primátori miest, starostovia mestských častí v Bratislave a v Košiciach, starostovia obcí,
poslanci mestských zastupiteľstiev a zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach.
V podmienkach územnej samosprávy jej funkcionári oznámenie podávajú komisii mestského,
miestneho, respektíve obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu. Je to jediná
komisia, ktorá je príslušným zastupiteľstvom zriaďovaná obligatórne, t. j. povinne. Ústavný
zákon súčasne v čl. 7 ods. 5 ustanovuje aj zloženie tejto komisie. Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov sa za rok 2018 podávajú do 31. 03.2019.
K oznámeniu je zo zákona potrebné do konca apríla 2019 doložiť aj potvrdenie o podanom
daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, prípadne iný doklad vydávaný na daňové
účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci
kalendárny rok, t. j. za rok 2018.
Verejnému funkcionárovi súčasne hrozí v prípade uvedenia neúplných alebo nepravdivých
údajov v oznámení pokuta v sume zodpovedajúcej trojnásobku jeho mesačného platu.
Komisia vykonala kontrolu doručených tlačív „majetkové priznania“ súčasných poslancov
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa a starostu mestskej časti
doručených ku dňu 31.3.2019 a konštatuje: komisii predložilo „oznámenie“ 15 súčasných
poslancov, 9 poslancov, ktorí vykonávali mandát v predchádzajúcom volebnom období,
a starostu mestskej časti v zákonom stanovenej lehote.
V zákonom stanovenej lehote v termíne do 31.03.2019 písomné Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok podali
JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a nasledovní poslanci
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:
1. p. Lívia Benedeková
2. JUDr. Marcel Boris
3. PhDr. Stanislav Bruna
4. Ing. Tomáš Galo
5. Mgr. Robert Greizinger
6. Mgr. Ondrej Hrivňák
7. Ing. Ladislav Kugler
8. Mgr. Miroslav Macko
9. Mgr. Zuzana Magálová
10. Mgr. art. Jana Némethová
11. p. Andrej Ravasz
12. PhDr. Eva Samolejová, MPH
13. Ing. Zuzana Schwartzová
14. Ing. Soňa Svoreňová
15. JUDr. Ing. Marek Zajíček
Písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za
predchádzajúci kalendárny rok 2018 predložili všetci poslanci Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a starosta mestskej časti v zákonom stanovenej lehote

V zákonom stanovenej lehote v termíne do 30.04.2019 potvrdenie o podanom daňovom
priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok
2018 predložili JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a
nasledovní poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:
1. p. Lívia Benedeková
2. JUDr. Marcel Boris
3. PhDr. Stanislav Bruna
4. Ing. Tomáš Galo
5. Mgr. Robert Greizinger
6. Mgr. Ondrej Hrivňák
7. Ing. Ladislav Kugler
8. Mgr. Miroslav Macko
9. Mgr. Zuzana Magálová
10. Mgr. art. Jana Némethová
11. p. Andrej Ravasz
12. PhDr. Eva Samolejová, MPH
13. Ing. Zuzana Schwartzová
14. Ing. Soňa Svoreňová
15. JUDr. Ing. Marek Zajíček
Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za
predchádzajúci kalendárny rok 2018, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely
potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal
za predchádzajúci
kalendárny rok 2018 predložili všetci poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa a starosta mestskej časti v zákonom stanovenej lehote.

UZNESENIA/STANOVISKÁ
KOMISIÍ MIESTNEHO
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA –VRAKUŇA

ZASTUPITEĽSTVA

 Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna
Uznesenie č. 4/2019 zo dňa 12.06.2019
Vyhodnotenie „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa
Čl. 7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2018.
Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna
A/

konštatuje, že

„Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl. 7 bodu 1
a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2018.
Čl. 7 bod 1 podali poslanci:
- JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- Bc. Michal Behúň, poslanec
- PhDr. Stanislav Bruna, poslanec
- Ing. Ľubomír Czaja, poslanec
- Ing. Tomáš Galo, poslanec
- Ing. Michal Hrapko, poslanec
- Ing. Oľga Kubalíková, poslankyňa
- Ing. Ladislav Kugler, poslanec
- Ing. Anna Murcinová, poslankyňa
- Mgr. art. Jana Némethová, poslankyňa
- Bc. Mgr. Marek Pospíchal, poslanec
- Mgr. Pavol Prikryl, poslanec
- Ing. Schwartzová Zuzana, poslankyňa
- Ing. Milan Šindler, poslanec
- Ing. Juraj Štubniak, poslanec
- JUDr. Ing. Marek Zajíček, poslanec
+
- p. Benedeková Lívia, poslankyňa
- JUDr. Boris Marcel, poslanec
- Mgr. Greizinger Robert, poslanec
- Mgr. Hrivňák Ondrej, poslanec
- Mgr. Macko Miroslav, poslanec
- Mgr. Magálová Zuzana, poslankyňa
- p. Ravasz Andrej, poslanec
- PhDr. Samolejová Eva, MPH, poslankyňa
- Ing. Svoreňová Soňa, poslankyňa

Podľa Čl. 7 bod 2 - k písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejní funkcionári, ktorí priložili
potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci
kalendárny rok:
- JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- Bc. Michal Behúň, poslanec
- PhDr. Stanislav Bruna, poslanec
- Ing. Ľubomír Czaja, poslanec
- Ing. Tomáš Galo, poslanec
- Ing. Michal Hrapko, poslanec
- Ing. Oľga Kubalíková, poslankyňa
- Ing. Ladislav Kugler, poslanec
- Ing. Anna Murcinová, poslankyňa
- Mgr. Art. Jana Némethová, poslankyňa
- Mgr. Pavol Prikryl, poslanec
- Ing. Schwartzová Zuzana, poslankyňa
- Ing. Milan Šindler, poslanec
- Ing. Juraj Štubniak, poslanec
- JUDr. Ing. Marek Zajíček, poslanec
+
- p. Benedeková Lívia, poslankyňa
- JUDr. Boris Marcel, poslanec
- Mgr. Greizinger Robert, poslanec
- Mgr. Hrivňák Ondrej, poslanec
- Mgr. Macko Miroslav, poslanec
- Mgr. Magálová Zuzana, poslankyňa
- p. Ravasz Andrej, poslanec
- PhDr. Samolejová Eva, MPH, poslankyňa
- Ing. Svoreňová Soňa, poslankyňa

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
B/

zobrať na vedomie

predloženú správu Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu
a legislatívnej o stave podania „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov podľa Čl. 7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2018.
Hlasovanie: ZA: 2 / PROTI: 0 / ZDRŽAL: 0

