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Legislatívne východiská: 
 

 Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. 

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

nie je 

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

 
nevyžaduje sa 
 

Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní 
vystúpi. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Dôvodová správa k bodu č. 24 
 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - návrh na 
rozhodnutie o zastavení konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

záujmu verejných funkcionárov 
 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle 
čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov znení neskorších predpisov a sťažností pri Mestskom zastupiteľstve v Moldave nad 
Bodvou na svojom 13. zasadnutí dňa 09.12.2019 prijala Uznesenie č. 197/2019, ktorým schválila 
začatie konania podľa článku 9 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavného zákona“) voči 
bývalým poslancom Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou a to Ing. Imrichovi 
Ikrényimu a voči Ing. Ľubomírovi Somodimu vo veci porušenia čl. 7 ods. 5 ústavného zákona, 
ktorého sa dopustili tým, že v lehote ustanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, t.j. v termíne do 
31.03.2019 si nesplnili svoju povinnosť spočívajúcu v predložení písomného oznámenia. 

 
Ako vyplýva zo Zápisnice zo 6. zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a sťažnosti pri Mestskom 
Zastupiteľstve v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutočnilo dňa 02.06.2020, členom komisie boli 
doručené obálky p. Ing. Ikrényiho datovanej 9.3.2020 a Ing. Somodiho datovanej 16.01.2020, 
v ktorých bývali poslanci mestského zastupiteľstva doručili oznámenia funkcií, zamestnaní 
a majetku za rok 2018.  
 

Komisia po preštudovaní podaných oznámení skonštatovala, že uznesenie č. 197/2019 z 13. 
MZ bolo splnené a navrhla Mestskému zastupiteľstvu mesta Moldava nad Bodvou konanie voči 
Ing. Imrichovi Ikrényimu a Ing. Ľubomírovi Somodimu zastaviť podľa článku 9 ods. 13 ústavného 
zákona.  

  
Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ....../2020 z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 27. 08. 2020  
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 zastavuje 
 
konanie podľa čl. 9 ods. 13 ústavného zákona voči bývalému poslancovi MZ v Moldave nad 
Bodvou Ing. Imrichovi Ikrényimu, vo veci porušenia čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, z dôvodu, že 
dodatočne a to dňa 09.03.2020 predložil písomné oznámenie funkcií, zamestnaní a majetku za rok 
2018 
 
a zároveň:  
 

 zastavuje 
 
konanie podľa čl. 9 ods. 13 ústavného zákona voči bývalému poslancovi MZ v Moldave nad 
Bodvou Ing. Ľubomírovi Somodimu, vo veci porušenia čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov z dôvodu, že  



 

 

dodatočne a to dňa 16.01.2020 predložil písomné oznámenie funkcií, zamestnaní a majetku za rok 
2018. 
 
 
 
Návrh uznesenia prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7  v znení neskorších predpisov a 
§ čl.9 ods. 13 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. 
 
 


