
Komisia  na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií MČ Košice-Sídlisko 

Ťahanovce 

 

Z Á Z N A M 

zo zasadnutia KOVZ, konanej dňa  11.januára 2023 

 

 

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny                         

 

Program:   

1. Otvorenie 

1. Kontrola došlej pošty - podanie 

2. Záver 

 

K bodu č. 1/ - Otvorenie 

 

     Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Zuzana Slivenská. 

Skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. 

 

 

K bodu č. 2 – Kontrola došlej pošty – podanie  

     Členovia komisie schválili predložený návrh programu rokovania bez pripomienok. Komisia  

na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií dňa 11.01.2023 prijala potvrdenia 

o podaní daňového priznania.  

Podania doručili novozvolení poslanci: 

1. Mgr. Marek Fedoročko 14. decembra 2022 

2. Mgr. Tomáš Jurkovič 28. novembra 2022 

3. PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA 30. novembra 2022 

Na oznámení poslanca Mgr. Tomáša Jurkoviča chýbal vlastnoručný podpis, ktorý doplnil 

počas prebiehajúcej komisie KOVZ.   

Uznesenie č.1  

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií Košice-Sídlisko 

Ťahanovce, berie potvrdenia o podaní majetkového priznania na vedomie a zároveň 

konštatuje, že oznámenia podali všetci poslanci, ktorí mali uvedenú povinnosť riadne a včas.  

Hlasovanie: ZA/3  PROTI/0  ZDRŽAL SA/0 



 

 K bodu č. 3/ - Spracovanie Správy KOVZ na rokovanie MZ dňa 26.01.2023 

      Predsedníčka komisie spracovala správu na rokovanie MZ MČ o splnení povinnosti každého 

poslanca. 

 

K bodu č. 4/ - Záver  

Predsedníčka komisie poďakovala za aktívnu účasť na rokovaní prítomným členom 

komisie.  

 
 
 
 

 
                                                    Mgr. Zuzana Slivenská  
                                                    predsedníčka komisie   

V Košiciach, 11. 01. 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri 

Miestnom zastupiteľstve v Košiciach  

 



Komisia na svojom rokovaní, ktoré sa konalo dňa 11. januára 2023 vykonala kontrolu 

majetkového priznania verejných funkcionárov u novozvolených poslancov: Mgr. Marek 

Fedoročko, Mgr. Tomáš Jurkovič, PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA  v zmysle Čl. 7 

ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa ktorého je 

verejný funkcionár povinný podať do 30 dní odo dňa, kedy sa ujal verejnej funkcie, a počas jej 

výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka písomné oznámenie o podaní majetkového 

priznania za predchádzajúci rok.  

 Vykonanou kontrolou bolo zistené, že všetci novozvolení poslanci miestneho 

zastupiteľstva si svoju zákonnú povinnosť splnili a oznámenia boli podané v súlade s Čl. 7 ods. 

1 ústavného zákona. Majetkové priznania sú zverejnené na webovom sídle mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce.   

 

 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Zuzana Slivenská,  predsedníčka komisie  

 

 


