
Titl.

Mestské zastupitel'stvo vo Vrábl'och

Hlavná 1221

95201 Vráble

Vo Vrábl'och, dňa 14. februára 2022

MESTO VRABLE
Mestský úrad vo Vrábľoch

DitlJm: 14. FEB.1021
Fod.;cie éislo:

s
/,L r;J5JW L f...-, ZH

Čislo spisu: LU

Prilohynlsry: !V)'N'IlJjé:
- . ., "'d .!WOlA , '-""~~~ ."

Podnet na začatie konania

vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

Podpísaný Ing. Tomáš Goda, poslanec Mestského zastupitel'stva vo Vrábl'och, týmto podávam

Mestskému zastupitel'stvu vo Vrábl'och nasledovný podnet na začatie konania podl'a článku 9 ústavného

zákona Č . 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení

neskorších predpisov.

Podnet na začatie konania podl'a článku 9 ústavného zákona Č . 357/2004 Zz. o ochrane verejného

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov sa týka poslankyne

Mestského zastupitel'stva vo Vrábl'och Ing. Mgr. Dagmar Tóthovej Skačanovej .

Podnet na začatie konania podl'a článku 9 ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov sa podáva vo veci

nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu Č . 55 na 5. podlaží vo vchode s orientačným číslom 37 bytového

domu so súpisným číslom 1631, zapísaný Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, v Liste vlastníctva

Č . 6354 pre katastrálne územie Vráble , poslankyňou Mestského zastupitel'stva vo Vrábl'och Ing. Mgr.

Dagmar Tóthová Skačanová na základe darovacej zmluvy registrovanej Okresným úradom Nitra,

katastrálny odbor, pod V 11791/2018.

Podnet žiadam predložiť na zasadnutie Mestského zastupitel'stva vo Vrábl'och, ktoré sa uskutočn í dňa

24. februára 2022, a to ako samostatný bod rokovania nasledujúci po bodoch rokovania , ktorých

predmetom bude správa Komisie na ochranu verejného záujmu Mestského zastupitel'stva vo Vrábl'och

a podnet Komisie na ochranu verejného záujmu Mestského zastupitel'stva vo Vrábl'och na začatie

konania podl'a článku 9 ústavného zákona Č . 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Dôvodová správa:

Ing. Tomáš Goda, poslanec Mestského zastupitel'stva vo Vrábl'och podal Mestskému zastupitel'stvu vo

Vrábl'och podnet na začatie konania podl'a článku 9 ústavného zákona Č . 357/2004 Z.z. o ochrane

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Podnet na začatie konania podl'a článku 9 ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov sa týka poslankyne

Mestského zastupitel'stva vo Vrábl'och Ing. Mgr. Dagmar Tóthovej Skačanovej.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/357/20200101#ustavnyclanok-9


Podnet na začatie konania podľa článku 9 ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov je podaný vo veci

nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu Č. 55 na 5. podlaží vo vchode s orientačným číslom 37 bytového

domu so súpisným číslom 1631, zapísaný Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, v Liste vlastníctva

Č . 6354 pre katastrálne územie Vráble , poslankyňou Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch Ing. Mgr.

Dagmar Tóthová Skačanová na základe darovacej zmluvy registrovanej Okresným úradom Nítra,

katastrálny odbor, pod V 11791/2018 .

Komisia na ochranu verejného záujmu Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch v rámci svojej činnosti

zistila skutočnosť, že poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch Ing. Mgr. Dagmar Tóthová

Skačanová je vlastníčkou bytu Č . 55 na 5. podlaží vo vchode s orientačným číslom 37 bytového domu

so súpisným číslom 1631, zapísaný Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, v Liste vlastníctva Č .

6354 pre katastrálne územie Vráble, pričom tento byt nadobudla darovaním , a to konkrétne darovacou

zmluvou registrovanou Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pod V 11791/2018.

Zároveň Komisia na ochranu verejného záujmu Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch v rámci svojej

činnosti zistila skutočnosť , že v oznámení funkcií, zamestnaní , činností a majetkových pomerov

poslankyne Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch Ing. Mgr. Dagmar Tóthovej Skačanovej za rok 2019

predmetný byt bol síce uvedený v majetkových pomeroch v časti vlastníctvo nehnuteľnost í , nebol však

priznaný ako prijatý dar v zmysle článku 7 ods. 1 písm. fi ústavného zákona Č . 357/2004 Z.z. o ochrane

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Hodnota predmetného bytu nepochybne presahuje 10-násobok minimálnej mzdy a bolo tak zákonom

stanovenou povinnosťou poslankyne Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch Ing. Mgr. Dagmar Tóthovej

Skačanovej v oznámení funkcií , zamestnaní , činností a majetkových pomerov za rok 2019 predmetný

byt priznať ako prijatý dar.

Nepriznanie predmetného bytu v oznámení funkci í, zamestnaní , činností a majetkových pomerov za rok

2019 ako prijatého daru predstavuje porušenie ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorš ích predpisov spočívajúce v tom, že

poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch Ing. Mgr. Dagmar Tóthová Skačanová vo svojom

oznámení funkcií, zamestnaní , činností a majetkových pomerov za rok 2019 pod ľa článku 7 ústavného

zákona Č . 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení

neskorších predpisov uviedla neúplné a nepravdivé údaje.

Okrem nepriznania predmetného bytu ako prijatého daru v oznámení funkci í, zamestnaní , činnost í

a majetkových pomerov verejného funkcionára sa Komisia na ochranu verejného záujmu Mestského

zastupiteľstva vo Vrábľoch zaobera la aj okolnosťam i prijatia uvedeného daru.

Podrobnejšie sú zistenia Komisie na ochranu verejného záujmu Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch

v tejto veci, postup komisie v tejto veci a prijaté uznesenia uvedené v zápisnici z 9. zasadnutia Komisie

na ochranu verejného záujmu Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch konaného dňa 31. 01. 2022.

V súvislosti s prijatím daru verejným funkcionárom je potrebné poukázať aj na nasledovné ustanovenia

ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

funkcionárov v znení neskorších predpisov.
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Podl'ačlánku 4 ods. 1 ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej

funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie

uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.

Podl'ačlánku 3 ods. 2 ústavného zákona Č . 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov verejný záujem na účely tohto zákona je taký

záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým

občanom.

Podl'ačlánku 3 ods. 3 ústavného zákona Č . 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov osobný záujem na účely tohto zákona je taký

záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárov i alebo jemu

blízkym osobám.

Podl'ačlánku 3 ods. 4 ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov rozpor záujmov na účely tohto zákona je

skutočnosť, keď verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie uprednostn í osobný záujem pred verejným

záujmom.

Podl'a článku 4 ods. 2 písm. bI ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov verejný funkcionár sa musí pri

výkone zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný

funkcionár nesmie žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo z ískavať iné

výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone

verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona.

Vykonanie konania podl'a článku 9 ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov je vo verejnom záujme, resp.

podnet na začatie tohto konania je podaný z nasledovných dôvodov :

• poslankyňa mestského zastupitel'stva darovaním získala byt, prijala teda nie bežný dar, ktorého

hodnota je značná ,

• poslankyňa mestského zastupitel'stva uvedený dar prijala počas obdobia výkonu verejnej funkcie,

• poslankyňa mestského zastupitel'stva uvedený dar prijala v období, v ktorom nevykonávala inú

činnosť ako verejnú funkciu ,

• poslankyňa mestského zastupitel'stva prijatie uvedeného daru nepriznala vo svojom oznámení

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, hoci tak bola povinná urob iť ,

• poslankyňa mestského zastupitel'stva neposkytla Komisii na ochranu verejného záujmu

dostatočné vysvetlenie a nezúčastn ila sa jej zasadnutia, hoci bola komisiou o to požiadaná,

• poslankyňa mestského zastupitel'stva uvedený dar prijala od fyzickej osoby, ktorej manžel a syn

sú spoločn íkmi , akcionármi a štatutárnymi orgánmi obchodnej spoločnosti, ktorá realizovala
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•

•

výstavbu bytového domu, v ktorom sa byt nachádza, a to na pozemkoch získaných od mesta

Vráble,

poslankyňa mestského zastupitel'stva uvedený dar prijala od fyzickej osoby, ktorej manžel a syn

sú spoločníkm i , akcionármi a štatutárnymi orgánmi obchodnej spoločnosti , ktorá realizuje

zákazky pre mesto Vráble,

poslankyňa mestského zastupitel'stva bola jedným z členov komisie, ktorá rozhodla o realizácii

výstavby bytových domov na pozemkoch mesta Vráble spoločnosťou , ktorá vlastnícky patrí

a v ktorej pôsobia rodinní príslušníci fyzickej osoby, od ktorej poslankyňa mestského

zastupitel'stva získala uvedený byt darom.

Za uvedených okolností je na mieste vykonanie konania podl'a článku 9 ústavného zákona Č. 357/2004

Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších

predpisov. Výlučne v tomto konaní je možné zisťovať skutočnosti podstatné pre posúdenie existencie

prípadného rozporu záujmov pri výkone funkcie verejného funkcionára v súvislosti s prijatím daru, resp.

možného prijatia daru v súvislosti s výkonom verejnej funkcie. Výlučne mestské zastupitel'stvo má

právomoc v tejto veci konať , vykonať dokazovanie (žiadať od orgánov verejnej moci a právnických osôb

oznámenie skutočností , ktoré majú význam) a napokon vo veci rozhodnúť . V rámci tohto konania je

zároveň možné a je vo verejnom záujme umožniť dotknutému verejnému funkcionárovi vyjadriť sa

k uvedenej veci a vysvetl iť celú záležitost'.

Za uvedených okolností je odôvodnené sa pýtať a zisťovať, či prijatím daru nedošlo k porušeniu

ústavného zákona Č . 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

funkcionárov v znení neskorších predpisov, či prijatie daru má súvis s výkonom verejnej funkcie a či

uvedená situácia predstavuje len zdanlivý alebo skutočný rozpor záujmov pri výkone funkcie verejného

funkcionára.

Zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť , že poslankyňa mestského zastupitel'stva označila fyzickú

osobu, od ktorej uvedený dar prijala, ako blízku osobu (krstného rodiča svojich detí). Vo svetle tejto

skutočnosti je potom zrejmé, že ak by pri výkone svojej verejnej funkcie poslankyňa mestského

zastupitel'stva (alebo jej manžel, ktorý je primátorom mesta) rozhodovala o záležitosti týkajúcej sa

uvedenej fyzickej osoby (resp. obchodných spoločností, ktoré patria a v ktorých pôsobia rodinní

príslušníci tejto fyzickej osoby), rozhodovala by o záležitosti, na ktorej má osobný záujem (tak ako je

tento definovaný podl'ačlánku 3 ods. 3 ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov), čo je situácia tiež

potenciálneho rozporu záujmov.

Konanie na základe tohto podnetu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

podl'a článku 9 ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov vykonáva mestské zastupitel'stvo.

Dňom začatia konania je deň doručenia podnetu mestskému zastupitel'stvu (článok 9 ods. 3 ústavného

zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení

neskorších predpisov).
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Mestské zastupitel'stvo je povinné umožniť verejnému funkcionárovi , proti ktorému sa vedie konanie,

aby sa vyjadril ku konaniu; ak je to potrebné, vykoná ďalšie dokazovanie (článok 9 ods. 4 ústavného

zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení

neskorších predpisov).

V zmysle ustanovenia článku 9 ods. 15 ústavného zákona Č . 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov orgány verejnej moci a

právnické osoby sú povinné na žiadosť mestského zastupitel'stva oznámiť skutočnosti , ktoré majú

význam pre konanie a rozhodnutie podl'a tohto ústavného zákona.

V zmysle uvedeného je navrhované prijatie uznesenia , ktorým mestské zastupitel'stvo umožní

poslankyni Ing. Mgr. Dagmar Tóthovej Skačanovej vyjadriť sa ku konaniu v lehote 30 dní. Lehota je

navrhovaná v dostatočnom rozsahu a zároveň s ohl'adom na to, aby pred nasledujúcim riadnym

zasadnutím mestského zastupitel'stva mohla prípadne zasadnúť Komisia na ochranu verejného záujmu

a bolo možné riadne a včas pripraviť materiály na rokovanie mestského zastupitel'stva.

V zmysle uvedeného je zároveň navrhované prijatie uznesenia, prostredníctvom ktorého mestské

zastupitel'stvo vykoná ďalšie dokazovanie zamerané na zistenie podstatných skutočností týkajúc ich sa

prijatia daru verejným funkcionárom a právnych vzťahov k predmetu darovania.

V konaní podl'a článku 9 ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov musí byť pre prípadné prijatie rozhodnutia

o konaní verejného funkcionára v rozpore s ústavným zákonom porušenie ústavného zákona

preukázané. Konajúci orgán, v tomto prípade mestské zastupitel'stvo, vykonáva v tomto konaní

dokazovanie z úradnej povinnosti za účelom správneho zistenia skutkového stavu veci v rozsahu

dostatočnom pre rozhodnutie.

Mestské zastupitel'stvoje povinné rozhodnúť vo veci do 180 dní odo dňa začatia konania (článok 9 ods.

4 ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

funkcionárov v znení neskorších predpisov).

V zmysle uvedeného je navrhované, aby mestské zastupitel'stvo potom, čo bude umožnené poslankyni

sa vyjadriť ku konaniu, resp. po vykonaní ďalšieho dokazovania, na nasledujúcom riadnom zasadnutí

vo veci rozhodlo. Možnosti rozhodnutia mestského zastupitel'stva sú nasledovné.

Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie

ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení podl'a čl. 7 alebo čl. 8 uviedol

neúplné alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie

alebo opomenutie verejného funkcionára v rozpore s týmto ústavným zákonom alebo zákonom ,

odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu

podl'a odseku 10 (článok 9 ods. 6 ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov).

Pokuta sa ukladá v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára , ak

verejný funkcionár poruší povinnosti podl'a čl. 4 (článok 9 ods. 10 písm. dl ústavného zákona Č.

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkci í verejných funkcionárov v znení

neskorších predpisov).
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Rozhodnutie mestského zastupiteľstva musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou poslancov mestského

zastupitel'stva; inak to znamená, že sa konanie zastavuje (článok 9 ods. 9 ústavného zákona č.

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení

neskorších predpisov). Za nadpolovičnú väčšinu tu je potrebné považovať nadpolovičn ú väčšinu

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva (vzhľadom k tomu, že ústavný zákon v súvislosti s týmto

rozhodovaním neuvádza väčšinu prítomných poslancov).

Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie

ustanovené týmto ústavným zákonom alebo v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo

nepravdivé údaje, mestské zastupiteľstvo rozhodne o zastavení konania. Na prijatie platného

rozhodnutia o zastavení konania je potrebná najmenej trojpätinová väčšina prítomných poslancov

mestského zastupiteľstva a také rozhodnutie je konečné . Ak mestské zastupiteľstvo neprijme

rozhodnutie o zastavení konania, konanie sa zastaví. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa verejný

funkcionár pred hlasovaním o rozhodnutí podľa odseku 6 vzdá verejnej funkcie (článok 9 ods. 13

ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

funkcionárov v zneni neskorších predpisov).

V zmysle uvedeného teda môžu byť mestskému zastupiteľstvu predložené na nasledujúcom riadnom

zasadnutí potom, čo bude umožnené poslankyni sa vyjadriť ku konaniu, resp. po vykonaní ďalšieho

dokazovania, na schválenie návrhy uznesení vo dvoch alternatívach:

1. ak sa preukázalo porušenie ústavného zákona, návrh uznesenia na prijatie rozhodnutie pod ľa

článku 9 ods. 6 ústavného zákona Č . 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov o porušení ústavného zákona a uložení

pokuty,

2. ak sa nepreukázalo porušenie ústavného zákona, návrh uznesenia na prijatie rozhodnutia podľa

článku 9 ods. 13 ústavného zákona Č . 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisova zastavení konania.

Pre úplnosť je potrebné na záver uviesť , že poslanec mestského zastupiteľstva môže proti rozhodnutiu

mestského zastupitel'stva do 15 dní od doručen ia rozhodnutia, ktorým bola vyslovená strata verejnej

funkcie alebo ktorým bola uložená pokuta, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na Ústavný súd

slovenskej republiky (článok 10 ods. 3 ústavného zákona Č . 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov).

Návrhy uznesení:

Mestské zastupiteľstvo na základe článku 9 ods. 4 ústavného zákona Č . 357/2004 Z.z. o ochrane

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov umožňuje

poslankyni Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch Ing. Mgr. Dagmar Tóthovej Skačanavej vyjadriť sa

v lehote 30 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia ku konaniu podľa článku 9 ústavného zákona Č .

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení

neskorších predpisov vo veci nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu Č . 55 na 5. podlaží vo vchode

s orientačným číslom 37 bytového domu so súpisným číslom 1631, zapísaný Okresným úradom Nitra,

katastrálny odbor, v Liste vlastníctva Č. 6354 pre katastrálne územie Vráble, poslankyňou Mestského
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zastupitel'stva vo Vrábl'och Ing. Mgr. Dagmar Tóthová Skačanová na základe darovacej zmluvy

registrovanej Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pod V 11791/2018.

Mestské zastupitel'stvo na základe článku 9 ods. 4 a článku 9 ods. 15 ústavného zákona Č. 357/2004

Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších

predpisov

• žiada od mesta Vráble ako príslušného stavebného úradu písomné oznámenie o tom, kto bol

stavebníkom, komu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a komu bolo vydané rozhodnutie

o určení súpisného číslo k stavbe bytového domu so súpisným číslom 1631 na Sídlisku Žitava vo

Vrábl'och,

• žiada od Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, písomné oznámenie o všetkých doterajších

vlastníkoch bytu Č . 55 na 5. podlaží vo vchode s orientačným číslom 37 bytového domu so

súpisným číslom 1631, zapísaný Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, v Liste vlastníctva

Č. 6354 pre katastrálne územie Vráble, ako aj o všetkých právnych úkonoch, na základe ktorých

bolo prevádzané vlastnícke právo k predmetnému bytu s uvedením účastníkov právneho úkonu

a druhu právneho úkonu, to všetko za obdobie od zápisu predmetného bytu do katastra

nehnutel'ností doteraz,

• žiada od obchodnej spoločnosti Vian -INVEST, s.r.o., so sídlom ul. Továrenská 64, 95301 Zlaté

Moravce, IČO 47468416, písomné vyjadreníe k okolnostiam a dôvodom prevodu vlastníckeho

práva k bytu Č. 55 na 5. podlaží vo vchode s orientačným číslom 37 bytového domu so súpisným

číslom 1631, zapísaný Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, v Liste vlastníctva Č. 6354 pre

katastrálne územie Vráble, z obchodnej spoločnosti Vian - INVEST, s.r.o. na tretiu osobu, ako

aj k okolnostiam a dôvodom následného darovania predmetného bytu poslankyni Mestského

zastupitel'stva vo Vrábl'och Ing. Mgr. Dagmar Tóthovej Skačanovej .
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