
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka (ďalej len ako „Komisia“) 

Zápisnica č. 2/2021 

zo zasadnutia Komisie konaného dňa 23.02.2020      

v zasadačke Domu Kultúry Dúbravka, Saratovská 2898, 841 02 Bratislava 

začiatok: 16.30 hod., ukončenie: 17.30 hod. 

Prítomní členovia: 
  
JUDr. Dávid Béreš (predseda) 
Ing. Libor Gula M.A.  
Mgr. Matej Nagy  
Maroš Repík  
Mgr. Mária Belicová 
Ing. Iveta Petrušková 
   
  
Program: 
  
1. Otvorenie 
 
2. Vyhodnotenie doplňujúcich podaní za rok 2017 a    rok 2018, ktoré verejní funkcionári doručili 
Komisii na základe výzvy predsedu Komisie  

 
3. Vyhodnotenie Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a    ich príloh 
v    zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, doručených Komisii za rok 2019 

 
4. Záver 
 

Bod 1.  

Predseda Komisie privítal všetkých prítomných členov Komisie a skonštatoval, že Komisia je 
uznášaniaschopná. Súčasne predseda Komisie podal návrh na schválenie programu zasadnutia 
Komisie. 

Hlasovanie 

Za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 0 

 

 



Bod 2. 

Vyhodnotenie doplňujúcich podaní za rok 2017 a rok    2018, ktoré verejní funkcionári doručili 
Komisii na základe výzvy predsedu Komisie (ďalej spolu len ako „doplňujúce podania“). 

Komisia odsúhlasila otvorenie obálok obsahujúcich doplňujúce podania a    po ich preskúmaní 
prijala záver, že na základe doplňujúcich podaní, si všetci bývalí a súčasní verejní funkcionári, za rok 
2017 a    rok 2018  splnili svoje povinnosti vyplývajúce z    ustanovení zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len ako „zákon č. 357/2004 Z.z.“). 

Hlasovanie 

Za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 0 

Bod 3. 

Vyhodnotenie podaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 
rok 2019 a    ich príloh v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. (ďalej spolu aj ako „podania za rok 2019“). 

 
Komisia odsúhlasila otvorenie obálok a    skontrolovala doručené podania za rok 2019 a    po 

ich preskúmaní zistila, že verejní funkcionári: 

- Mgr. Alexej Dobroľubov 
- JUDr. Dušan Mikuláš 
- Ing. Igor Mravec 
- JUDr. Miroslav Pástor 

 
si svoje povinnosti v    zmysle zákona č. 3547/2004 Z.z. nesplnili úplným spôsobom. 

 
Komisia preto prijala záver, že prostredníctvom predsedu Komisie vyzve vyššie menovaných 

verejných funkcionárov k zjednaniu nápravy. 
 

Hlasovanie 

Za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 0 

 
Bod 4.  

 
Predseda Komisie poďakoval všetkým zúčastneným členom Komisie za účasť na zasadnutí 

Komisie a    jej zasadnutie ukončil. 
 

          
Podpísaní prítomní členovia komisie 
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