
Zápisnica
z 9. zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu

Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch

konaného dňa 31. 1. 2022

Miesto konania:

Prítomní:

Ospravedlnený:

Malá zasadačkaMsÚ Vráble

Branislav Bányi (člen Komisie)
Peter Puškár (člen Komisie)
Ladislav Pecek (člen Komisie)
Tomáš Goda (predseda Komisie)
Peter Miklóssy (právnik mesta Vráble)

(viď prezenčná listina v prílohe č . 7)

Dagmar Tóthová Skačanová (poslankyňamestského zastupiteľstva)

Program:
l . Otvorenie
2. Okolnosti nadobudnutia bytu poslankyne mestského zastupiteľstva Dagmar Tóthovej

Skačanovej - uznesenie o ďalších krokoch Komisie
3. Diskusia a rôzne
4. Záver

Bod programu č. 1
Otvorenie

Zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu (ďalej len "Komisia") otvoril a viedol
predseda Komisie Tomáš Goda, ktorý privítal členov Komisie a konštatoval, že Komisia je
uznášaniaschopná.

Komisia jednohlasne schválila navrhovaný program.

Bod programu č. 2
Okolnosti nadobudnutia bytu poslankyne mestského zastupiteľstva Dagmar Tóthovej Skačanovej 

uznesenie o ďalších krokoch Komisie

V bode č . 2 programu predseda Komisie zosumarizoval podnet ohľadom darovaného bytu:

Zhrnutie podnetu

Na zasadnutí Komisie dňa 16. augusta 2021 sa Komisia zaoberala anonymným podnetom
k vlastníctvu resp . nadobudnutiu nehnuteľnosti - bytu uvedenom v liste vlastníctva LV 6354
poslankyňou mestského zastupiteľstva Ing. Mgr. Dagmar Tóthovou Skačanovou, ktorá je
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zároveň manželkou primátora mesta Vráble Ing. Tibora Tótha . Podľa tohto podnetu nadobudla
v roku 2018, alebo 2019 byt na sídlisku Žitava darovacou zmluvou a anonymný občan mal
podozrenie, že, tento byt mohol poslankyni Tóthovej darovať samotný investor bytového domu 
firma VION-INVEST s. r. o. Táto skutočnosť, okrem hodnoty samotného bytu v kontexte toho,
že pri predaji pozemkov investorovi v roku 2008 bola táto poslankyňa členkou komisie
rozhodujúcej o predaji pozemkov, je považovaná za problematickú a existuje tu podozrenie
na zneužitie právomoci verejného činiteľa, zadovážením výhody vo svoj prospech.

Komisia kontrolou majetkového priznania tejto poslankyne za rok 2018 na svojom zasadnutí dňa
16. augusta 2021 zistila, že byt v LV 6354 v ňom nebol uvedený. Vzhľadom na to, že byt LV
6354 je v majetkovom priznaní za rok 2019 u tejto poslankyne uvedený ako vlastníctvo
nehnuteľnosti (čl. 7 ods. 4 písm. a) Ústavného zákona') a nie ako prijatý dar alebo iné výhody
(čl. 7 ods. 1 písm. f) Ústavného zákona) , zistila formálne pochybenie pri podaní písomného
oznámenia za rok 2019 , keďže v ňom nebol uvedený ako dar.

Komisia svojim Uznesením Č . 4/2021 zo dňa 16. augusta 2021 poverila predsedu Komisie
kontaktovať Katastrálny odbor Okresného úradu v Nitre a písomne vyžiadala účastníkov konania
pri nadobudnutí bytu v LV 6354. Z odpovede Okresného úradu vyplýva, že byt Č . 55
na 5. podlaží bytového domu so súpisným číslom 1631 vo vchode s orientačným číslom 37 bol
poslankyňou mestského zastupiteľstva nadobudnutý darovacou zmluvou, na základe ktorej bol
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností povolený pod V 11791/2018-141/19.
Účastníčkou konania bola okrem Dagmar Tóthovej Skačanovej aj Anna Ondrejková bydliskom
Obycká 20/73 Machulince 951 93. Anna Ondrejková je manželkou Viliama Ondrejku, ktorý je
majiteľom stavebnej firmy ViOn, a. s. Táto firma realizuje v meste Vráble mnohé stavebné
projekty, vrátane výstavby predmetného bytu. Poznámka: Anna Ondrejková a Viliam Ondrejka
sú krstnými rodičmi detí Dagmar a Tibora Tóthových, majú tak blízky rodinný vzťah.

Z odpovede mestského právnika Vráble (v prílohe Č . 2) vyplýva, že Dagmar Tóthová Skačanová

porušila Ústavný zákon - ustanovenie článku 7 ods. 1 písm. f).

Čl. 7 ods. (1)

Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a
počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podaťpisomné oznámenie za
predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,

j) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za
ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo
hodnota jedného daru presiahne IO-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a
dátum jeho prijatia.

1 podľa ústavného zákona Č . 357 /2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona Č . 545 /2005 Z. z., ďalej len "Ústavný zákon"
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V majetkovom priznaní za rok 2019 bol verejný funkcionár povinný zahrnúť položku podľa

článku 7 ods. l písm. f) - popis daru alebo iných výhod prijatých v kalendárnom roku , za ktorý
sa podáva oznámenie. Tiež v danom prípade je zrejmé, že hodnota daru presahuje IO-násobok
minimálnej mzdy. Poslankyňa Dagmar Tóthová Skačanová zaslala Komisii l . októbra 2021
opravené majetkové priznania za rok 2019 a rok 2020 , kde za rok 2019 priznáva predmetný byt
ako dar v súlade s Ústavným zákonom - viď prílohu Č . 3. Komisia sa na svojom zasadnutí dňa

6. októbra 2021 uzniesla Uznesením Č . 9/2021 tieto opravené majetkové priznania neakceptovať,

keďže Ústavný zákon nepozná ustanovenie o oprave Majetkových priznaní.

V súvislosti s prijatím daru verejným funkcionárom je zároveň potrebné poukázať na článok 4
Ústavného zákona, ktorý stanovuje pre verejných funkcionárov všeobecné povinnosti a
obmedzenia, pričom okrem iného verejný funkcionár nesmie prijímať dary alebo získavať iné
výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie (článok 4 ods. 2 písm. bi Ústavného zákona) .

Verejný funkcionár sa musí pri výkone svoj ej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť

v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejnýfunkcionár nesmie

b) žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné
výhody v súvislosti s výkonom svoj ej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované
zvyčajnepri výkone verejnejfunkcie alebo dary poskytované na základe zákona,

Pani poslankyňa Dagmar Tóthová Skačanová už niekoľko rokov nezastáva inú ako verejnu
funkciu (s výnimkou deklarovanou v majetkovom priznaní za rok 2020 , teda po tom, ako
nadobudla predmetný byt), preto sa javí, že tento dar prijala v súvislosti s výkonom verejnej
funkcie , čo je v rozpore s článkom 4 ods. 2 písm. b) Ústavného zákona.

Taktiež podľa Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy mesta Vráble , v článku 7
Dary a korupcia, z titulu svojich funkcií poslanci neprijímajú žiadne dary:

l. Pri výkone funkcie sa primátor a poslanci zdržia akéhokoľvek konania, ktoré je
zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takom konaní dozvedia,
oznámia túto skutočnosťpríslušným orgánom.
2. Z titulu svojich funkcií primátor a poslanci neprijímajú ani nevyžadujú pasívne ani
aktívne žiadne dary, služby, finančné prostriedky ani iné výhody

Čo sa týka kompetencií Komisie pre ochranu verejného záujmu (článok 7 ods. 7 Ústavného
zákona), v prípade pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti podaného oznámenia verejného
funkcionára, je Komisia oprávnená požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie.

(7) Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je oprávnený v prípade
pochybností o ich úplnosti alebo pravdivosti požiadať verejného funkcionára
o vysvetlenie. Ak orgán podľa odseku 5 písm. d) a e) nepovažuje podané vysvetlenie
za dostatočné, je oprávnený na začatie konania. Ak orgán podľa odseku 5 písm. a), b)
alebo c) nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnený dať podnet
na začatie konania obecnému zastupiteľstvu, mestskému zastupiteľstvu alebo
zastupiteľstvu vyššieho územného celku.
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Ak Komisia nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená dať podnet na začatie

konania podľa článku 9 Ústavného zákona mestskému zastupiteľstvu.

(1) Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záuj mu a zamedzenia rozporu záuj mov
(ďalej len" konanie ") vykonáva
b) obecné zastupiteľstvo, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. l písm.
o) a q),

(6) Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť
alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo
v oznámení podľa 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
podľa odseku 10.

(10) Pokuta sa ukladá
b) v sume zodpovedaj úcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak
verejný funkcionár uvedie v oznámenípodľa čl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje,

Komisia sa po diskusii na ostatnom zasadnutí dňa 6. októbra 2021 svojim Uznesením Č . 10/2021
uzniesla na tom, že písomne vyzve Dagmar Tóthovú Skačanovú na vysvetlenie nadobudnutia
bytu vedeného pod LV 6354 - viď odpovede zo dňa 22. októbra 2021 v Prílohe Č . 4.

Komisia na dnešné zasadnutie pozvala poslankyňu Dagmar Tóthovú Skačanovú, aby ju ústne
vypočula a na základe písomnej a ústnej výpovede rozhodla o ďalších krokoch. Avšak
poslankyňa Dagmar Tóthová Skačanová sa z účasti na pôvodne naplánované konanie Komisie
v novembri 2021 ospravedlnila (príloha Č . 5), rovnako tak sa ospravedlnila druhýkrát z účasti

na dnešnej Komisii , "zo súkromných dôvodov" (príloha Č . 6).

Okrem toho tu vyvstáva podozrenie z korupcie - darovanie bytu za okolností, kedy pani
poslankyňa dlhodobo nezastáva inú ako verejnú funkciu, zúčastňuje sa vo výberových komisiách
rozhodujúcich o predaji pozemkov. Komisia sa tiež zaoberala otázkou, či nedošlo k snahe
vyhnúť sa zaplatiť za byt daň.

Konanie Komisie dňa 31. januára 2022

Po zhrnutí podnetu a doteraz známych informácii predsedom Komisie právnik mesta vysvetlil
z právneho hľadiska, že je potrebné rozlišovať dve súvisiace, ale samostatné veci

1. Pochybenie v tom, keď vo svojom priznaní za rok 2019 síce poslankyňa uviedla byt , ale
neuviedla skutočnosť, že ho nadobudla darovaním - toto pochybenie je porušenie
Ústavného zákona - nesprávne vyplnenie majetkového priznania - môžu nasledovať

ďalšie kroky - ide o formálne pochybenie. Toto je preukázaná skutočnosť.
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2. V prípade keď verejný funkcionár nadobudne majetok darovaním, môže vzniknúť otázka,
či dar nebol prijatý v súvislosti s výkonom verejnej funkcie . Predmetná otázka v tomto
prípade opodstatnene vzniká z dôvodov, že stavebníkom bytového domu, v ktorom sa
darovaný byt nachádza, bola spoločnosť, ktorá mala, resp. má viaceré zmluvné vzťahy

s mestom Vráble a dotknutý verejný funkcionár, ktorý dar prijal od Anny Ondrejkovej
(manželky majiteľa tejto spoločnosti) je poslancom mestského zastupiteľstva. Ak by
poslankyňa ako verejný funkcionár prijala takýto dar v súvislosti s výkonom verejnej
funkcie, bolo by to vážne porušenie ústavného zákona.

Predseda Komisie následne zosumarizoval písomné vysvetlenie poslankyne, ktorá poslala
stručné odpovede na otázky emailom. Vysvetlenie však podľa neho nebolo dostatočné 
poslankyňa neodpovedala na prvú otvorenú otázku, a odpovedala veľmi stručne na tri uzavreté
otázky (viď Príloha 4).

Podľa právnika mesta, poslankyňa má plné právo zaujať stanovisko aké zaujala, nie je Jej
právnou povinnosťou vysvetľovať, prečo byt dostala, aké boli okolnosti darovania, a podobne.
Ak by táto záležitosť mala byt' predmetom konania podľa článku 9 Ústavného zákona
na mestskom zastupiteľstve, pre vyslovenie porušenia Ústavného zákona by v konaní muselo byt'
porušenie Ústavného zákona preukázané. Povinnosť vykonať dokazovanie, resp. dôkazné
bremeno preukázania porušenia Ústavného zákona nesie mestské zastupiteľstvo ako orgán, ktorý
vo veci rozhoduje. Poslankyňa nie je povinná preukazovať alebo vyvracať skutočnosti, ktoré
môžu mať vplyv na rozhodnutie, má možnosť neprísť, nevysvetliť, atď. Tento princíp platí
pre celý proces podľa Ústavného zákona, od požiadavky komisie na vysvetlenie až po prípadné
konanie na mestskom zastupiteľstve.

Nasledovala diskusia o tom, že poslankyňa na dnešné rokovanie neprišla (napriek účasti

na dnešnom mestskom zastupiteľstve), a už skôr avizovala, že sa rokovania nemieni zúčastniť.

Komisia má možnosť využiť kompetenciu v prípade oprávnených pochybností, požiadať

verejného funkcionára o vysvetlenie a môže využiť túto kompetenciu opakovane - na druhej
strane, poslankyňa nie je v zásade povinná odpovedať, je jej právo nič nevysvetľovať, hoci
Komisia ju môže opätovne o vysvetlenie žiadať.

Ak Komisia už nebude žiadať verejného funkcionára o vysvetlenie (na čom sa implicitne
uzhodla, viď ďalšia diskusia a kroky Komisie), sú dve možnosti :

l . Uzavrieť záležitosť, a Komisia nebude podnikať ďalšie kroky .
2. Komisia dá podnet na konanie na mestské zastupiteľstvo . Komisia nemá oprávnenie

vyšetrovať túto vec, to môže prípadne až zastupiteľstvo . Jedine, ak sa tak rozhodneme, je
dať podnet na ďalšie konanie o porušení ustanovenia na mestské zastupiteľstvo . Ako už
bolo uvedené vyššie, sú dve veci, ktoré Komisia môže dať na konanie zastupiteľstvu

a. Porušenie - nesprávne vyplnené majetkové priznanie - čo je preukázaná
skutočnosť

b. Prijatie daru z titulu verejného funkcionára, ak by sme sa uzniesli, že vysvetlenie
tohto konania považujeme za nedostatočné
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Komisia nemá vyšetrovacie kompetencie, avšak, ak by sa na základe podnetu Komisie
na konanie vec dostala na zastupiteľstvo , v prípade , ak sa poslanci uznesú, mestské
zastupiteľstvo má právo vyžadovať informácie napríklad od štátnych orgánov, od firmy Vion, ....
Ak: by zastupiteľstvo dostalo podnet, musí o ňom rozhodnúť. Zákon predpisuje spôsob
rozhodovania, lehotu 180 dní. V prípade uloženia sankcie za niečo, čo nie je dokázané , má
poslanec možnosť podať opravný prostriedok, o ktorom rozhodne Ústavný súd. Ak to nie je
jednoznačne dokázané , tak rozhodnutie by sa Ústavným súdom zrušilo . Ale ak je to nesprávne
vyplnené majetkové priznanie, je tam sankcia, a ak bol byt prijatý v súvislosti s výkonom
verejnej funkcie - veľká sankcia. O všetkom sa bude hlasovať, zastupiteľstvo si môže vypýtať

vysvetlenie.

Podnet na začatie konania na zastupiteľstve - diskusia o tom, čo konkrétne sa tam má posunúť
čo je predmet konania na zastupiteľstvo? Nesprávne vyplnenie majetkového priznania za rok
2019.

Nasledovala diskusia členov komisie o ďalšom postupe :

Člen Komisie Bányi - pri prvom je to jasné, pri druhom tam môže niekto vidieť pochybenie, ale
je to tenký ľad - budeme obvinení. Poslankyňa mala možnosť, mohla prísť vysvetliť.

Poznámka právnika - je namieste takéto uvažovanie, z hľadiska právneho však komisia
podaním podnetu na začatie konania neprekročí svoje kompetencie, komisia má oprávnenie
podať podnet na začatie konania ak nepovažuje vysvetlenie za dostatočné . Z toho nevyplýva, že
komisia poslankyňu obviňuje z porušenia Ústavného zákona, považuje však podané vysvetlenie
za nie dostatočné, a podnet sa podáva s vedomím, že porušenie Ústavného zákona nie je
preukázané. To je presne úlohou Komisie, rozhodnúť sa o prípadnom podaní podnetu na ďalšie

konanie na mestskom zastupiteľstve.

Člen Komisie Pecek - naša komisia má odporúčací charakter.

Poznámka právnika - komisia nie je oprávnená rozhodnúť o porušení Ústavného zákona , to
môže až zastupiteľstvo . Už to bude rozhodovanie celého zastupiteľstva

Člen Komisie Pecek - posunul by to ďalej - názor - z jeho hľadiska - áno, posunúť prvý bod,
pochybenie majetkového priznania - zastupiteľstvo nech zaujme stanovisko a určí sankciu . Je to
preukázateľné, je to vypísané nedostatočne. K druhému bodu - to vysvetlenie, ktoré poskytla
poslankyňa je preňho postačujúce. Verí kolegyni , že je to tak, ako to povedala. Že to nebola
odplata za niečo .

Člen Komisie Puškár - teší sa, že prišiel doktor práva , je super mať právnu pomoc . Nemusíme
povedať, že niekoho obviňujeme, ale že máme podozrenie, že sa mohlo stať niečo . V prípade, že
vznikne podozrenie na porušenie zákona - kto je povinný vysvetliť to spoločnosti? Chodia
za ním ľudia, ktorí hovoria že sme mali ísť na prokuratúru, ak sú podozrenia na korupciu.

Člen Komisie Bányi - prvý bod posunúť na zastupiteľstvo, druhý bod - on by prišiel a vysvetlil.
Za druhé sa zdrží , nie je si istý, obáva sa, že vytvoríme fľak, ktorý už bude a nebude sa dať
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zmazať. Nechce nikomu ublížiť, ale aby sa to vyšetrilo . Zdrží sa hlasovania. Aj tak sa
na zastupiteľstve otvorí druhý bod.

Poznámka právnika - druhý bod sa pravdepodobne bude diskutovať, ale nebude sa o ňom
rozhodovať.

Člen Komisie Puškár - zamyslime sa nad tým, čo si o tom myslia ľudia, verejní funkcionári si
musia rozmyslieť čo majú robiť. Ľudia sa na to pýtajú.

Člen Komisie Goda - myslí si, že obidva body by sme mali posunúť na zastupiteľstvo . Ako
členovia Komisie máme zadefinované kompetencie v súlade so zákonom, a tu je jasné porušenie
Ústavného zákona. Poslankyňa mala možnosť prísť a vysvetliť túto záležitosť, rovnako ako
v oboch predošlých prípadoch, ktoré Komisia riešila (podnet ohľadom užívania bytu patriaceho
firme Vion, a. s. a užívania motorového vozidla patriaceho firme Staves s. LO.) , ktoré Komisia
uzavrela tým, že ich neposunula na konanie zastupiteľstvu. Taktiež je potrebné vnímať túto
kauzu v širšom kontexte , poslankyňa sedela v komisiách, ktoré mali vplyv na získanie zákaziek
firmou Vion a. s., sú tu spomínané predošlé kauzy. Taktiež považuje za dôležité dať príležitosť

poslankyni vec objasniť v oboch bodoch.

Člen Komisie Bányi snaží sa to vidieť zoširoka, ale nespája rôzne veci dokopy. Ani zďaleka nie
je obhajca . Je z toho kauza - ale možno že nie je .

Člen Komisie Puškár - čo na to poviete ľuďom?

Člen Komisie Bányi - možné podozrenie tu je . Teoreticky to môže byť všetko v poriadku, keď
ide o dar blízkych rodinných príslušníkov. Z jeho hľadiska je nemorálne dostať neprimeraný dar,
napríklad Lamborgini. Okolnosti darovania však nepoznáme. Určite to nechce zamiesť

pod koberec .

Právnik - tri poznámky

l . Ad: Obracajú sa na nás ľudia, prečo sme nedali podnet na prokuratúru. Komisia bola
vytvorená zákonom a z neho vyplývajú určité kompetencie, úlohou komisie však nie je
nahrádzať iné štátne orgány. Ktorýkoľvek občan môže dať taký podnet, v zmysle
Ústavného zákona to však nie je úlohou Komisie.

2. Prvé pochybenie - nesprávne vyplnenie majetkového priznania - aj pri takomto
formálnom porušení ústavného zákona Ústavný súd opakovane judikoval, že je to
legálnym, legitímnym a dostatočným dôvodom na uplatnenie zodpovednosti verejného
funkcionára podľa Ústavného zákona

3. Je možné prijať procedurálny návrh a hlasovať samostatne o dvoch uzneseniach - uzniesť

sa v jednej veci (pochybení) za, v druhej nie za.

Ustanovenie o posunutí konania na zastupiteľstvo - doteraz sme hovorili len o Komisii , ktorá
môže dať podnet na zastupiteľstvo . Ale keď sa pozrieme na čl. 9 ústavného zákona, hovorí
o tom, že podnet na zastupiteľstvo môže podať hocikto, nemusí to byť len komisia. Podnet musí
byť odôvodnený, musí byť zrejmé o koho sa jedná, čo sa namieta .

Nasledovalo hlasovanie o jednotlivých uzneseniach:
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Uznesenie Č. 112022
Komisia sa uznáša na tom, že vo veci nadobudnutia bytu pod LV 6354 Dagmar Tóthovou
Skačanovou dáva podnet na začatie konania na mestské zastupiteľstvo vo veci neúplného resp.
nesprávneho vyplnenia majetkového priznania za rok 2019 podľa Čl. 9 ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie Č. 212022
Komisia sa uznáša na tom, že vo veci nadobudnutia bytu pod LV 6354 Dagmar Tóthovou
Skačanovou dáva podnet na začatie konania na mestské zastupiteľstvo vo veci možného prijatia
daru v súvislosti s výkonom verejnej funkcie v roku 2019 podľa Čl 9 ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Hlasovanie: za 2 (Goda a Puškár), zdržuje sa l (Bányi), proti l (Pecek)

Uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie Č. 312022
Komisia sa uzniesla nad poverením predsedu Komisie na vypracovanie podnetu na začatie

konania na mestské zastupiteľstvo v zmysle Uznesenia č.l/2022.

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Bod programu č. 3
Diskusia / Iné

Komisia diskutovala o tom , že zastupiteľstvo bude potrebovať právnu pomoc, napríklad
sformulovaťuznesenie o prijatí sankcie.

Predseda Komisie by nemal predkladať len správu o konaní, ale aj podnet. Mali by sa prijať

uznesenia, že čo s tým.

Odporúčanie, že tento podnet by mal byť neformálne prejednaný zastupiteľstvom. Diskusia
o úlohách - Čokyna ako vedúci oddelenia za toto nie je zodpovedný, keďže Komisia dáva podnet
na zastupiteľstvo . Z toho vyplýva, že Komisia má pripraviť materiály na zastupiteľstvo .

Právnik navrhol oboznámiť zastupiteľstvo o tomto konaní, zaradiť ho do programu, uskutočniť

neformálne rokovanie a dohodnúť sa, s čím presne sa pôjde do zastupiteľstva. Malo by sa
zadefinovať, aké uznesenia pripraviť. Úloha predsedu Komisie je podať informáciu, komisia
rokovala na čom sa uzniesla, môže byť podnet podaný, informovať, že je podaný, rozhodnutie
o tomto konaní však môže byť prijaté až na aprílovom zastupiteľstve. Poslanci by mali
zadefinovať čo chcú vedieť? Aké podklady, doklady je potrebné vyžiadať?
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Verejný funkcionár by mal možnosť sa k tomu vyjadriť, mal by mať čas na prípravu
a vyjadrenie. Toto vyjadrenie môže byť písomné, alebo ústne .

Zastupiteľstvo tiež môže dať lehotu na vyjadrenie - formou "mestské zastupiteľstvo žiada
poslankyňu o vyjadrenie". Z diskusie vyplynulo odporúčanie na objasnenie všetkým poslancom
pred ďalším rokovaním, a prípravu uznesení.

Bod programu č. 4
Záver

Predseda Komisie poďakoval prítomným za účasť a plynulý priebeh zasadnutia.

Ing. Tomáš Goda
predseda

Vo Vrábľoch dňa 3.2.2022
Zapísal: Ing. Tomáš Goda
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Príloha 1 - stanovisko Okresného úradu Nitra

OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ka tastrálny odbor

Štefá nikova trieda 69, 949 Ol N itra

•
Ing. To máš Goda
Okružná 1696/16
952 O1 Vráb le

•

Váš list čí s l e/ze dňa Naše č í s l o

K \- 2599/202 I
Vybavujell~ linka
Ing. Lukáčová

Nitra
25.8.202 1

Vec

Ži adosť o písomn Úinform áciu

Dňa 5.8.202 1 ste nás požiadali o zaslanie písomnej infor mácie podľa §28, ods . 2
Katastrálneho zákona.

Po úhrade správ neho poplatku platobn ým predpisom č . MOO-1 708 2 1-6249 Vám
ozna mujeme nasledovné:

V programe WR KN, kde podateľ ň a Okresného Úradu Nitra, kat astráln y odbor eviduje
podania prostredníctvom technických a program ových prostriedkov schválených Úradom
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republi ky určených na spravovanie agend y
katastrá lnych Úradov a správ katastra je zaevidovaná pod Č . V 11791/2018 Darovacia zmluva.
Účastníkm i kon ania boli Anna Ondrejková a Dagmar Tóthová Skačanová . Predm etom plomb y
bol byt Č . 55 zapísaný v LV č . 6354 k.Ú. Vráb le.

Ing. Katarína Šagátov á
ved úca katastrá lneho odbo ru

.' 7 ~J.}
I oj/

!

3~~gNY Telefón Fax
NITRA +42 1/37/6549338 +42 1/37/6533 147

E·mail
Sona.luk acovačjjskgcodes y.sk
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Príloha 2 - stanovisko právnika mesta Vráble

Komisia pre ochranu verejného záujmu - prijat ie daru verejným
funkcionárom

Peter M iklóssy <peter.miklossy@gmail.com>

9/23/2021 1:35 PM

To : Tomá š Goda <poslanec.goda@vrable.sk> Show less

K otázke vlastn íctva a nadobud nut ia bytu zapísaného v Liste vlastníc tva č. 6354 pre k.ú. Vráble pos lankyňou

mestského zastuplteľstva vo vzťa hu k príslušným ustanoveniam ústavného zákona Č . 357/2004 Z.z. o
ochrane verejného záujm u pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len
" ústavn ýzákon") uvádzam nasledovné.

Z údajov uvedených v Liste vlastníctva č. 6354 pre k.ú. Vráble vyplýva, že byt Č . 55••••••••
••iI bol poslankyňou mestského
zastupiteľstva nadobudnutý darovacou zmluvou, na základe ktorej bol vklad vlastn íckeho práva do katastra
nehnutel'nost í povolený pod V 11791 /2018-141119.

Z údajov uvedených v Liste vlastn íctva nie je možné zistiť presný dátum povolenia vk ladu vlastn íckeho
práva. Zo spisovej značky konan ia (V 11791/2018) a pripojeného čísla (141/1 9) vyplýva, že návrh na vklad
bol podaný v roku 2018 a zápis v liste vlastníctva bol vykonaný (a teda vklad vlastníckeho práva povolený)
zrejme v roku 2019.

Ak predmetn ý byt bol vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuternost í nadobudnutý v roku 2019 a v
majet kovom priznaní poslankyne mestského zastupitel'stva za rok 2018 tento byt nebol uvedený,k
porušeniu ústavného zákona nedošlo (v majetkovom priznaní sa uvádzal stav majetkových pom erov k 31.
12. 2018).

Ak predmetný byt v majetkovom priznaní pos lankyne mestského zastupiteľstva za rok 2019 bol už síce
uvedený v časti vlastníctvo nehn uteľnost i, ale nebol uvedený ako prijatý dar, k porušeniu ústavn ého zákona
došlo.

Ustanovenie článku 7 ods. 1 písm. fi bolo do úst avného zákona doplnené novelou tohto zákona (66/2019
Z.z.) s účin nosťou od 01. 01. 2020, pričom z prechodného ustanovenia člá n ku 12b ods. 3 ústavného zákona
vyplýva, že oznámenia podľa č l á n ku 7 ods. 1 za rok 2019 sa podávajú podľa ústavného zákona účinného od
01. 01. 2020 . V majetkovom priznaní za rok 2019 bol teda verejný funkcionár povinný zahrnúť aj položku
podl'a článku 7 ods. 1 písm. fi ústavného zákona (popis daru alebo iných výhod prijatých v kalendárnom
roku, za ktorý sa podáva oznámenie). V danom prípade je zároveň zrejmé, že hodnota daru (bytu) presahuje
1O-násobok minimá lnej mzdy.

V súvislost i s prijatím daru verejným fun kcionárom je zároveň potreb né poukázať na člá n ok 4 ústavného
zákona, ktorý stanovuje pre verejných funkcionáro v všeobecné povinnosti a obme dzenia, pričom okrem
iného verejný fun kcionár nesmie prijímať dary alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej
fu nkcie (č l á nok 4 ods . 2 písm. bi ústavného zákona).

Čo sa týka kompetencií komisie pre ochranu verejného záujmu (článo k 7 ods. 5 ústavného zákona), v
prípade pochybnost i o úplnosti alebo pravdivosti podaného oznámenia verejného fu nkcionára, je komisia
oprávnená požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie . Ak komisia nepovažuje podané vysvetlenie za
dostatočné, je oprávnená dať podnet na začatie konania podl'a článku 9 ústavného zákona mestskému
zastupiteľstvu .

Pete r Miklóssy
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Príloha č. 3 -list Dagmar Tóthovej Skačanovej adresovaný Komisii z 1. októbra 2021

PhDr. Ing. Dagm a r Tóthová Skačanová,

Komisia na ochranu verejného záujmu

Hlavná 1221

95201 Vráble

Vráble 01.10.2021

Vec

Oprava Ozn ámenia funkcií zamestnané, č inností a maj etkových pom erov vere jného
funkcionára za rok 2019 a 2020

Vážená komisia na ochranu vere jného z áujmu,

v obálke prikladám opravenú verziu oznámen ia funkcií zamestnané, činností a majetkových pomero v
verejného funkcionára za predchádzajúci rok 2019 a rok 2020. Nakoľko spomínaný dokument musí
obsahovať aj majetkové pomery manžela, alebo manželky prevzala túto náplň sekretárka Mgr. Mária
Grežová,

Pri konverzácii na tému majetkového priznania ma upozornila na fakt, že majetok, ktorý som získala
je v mojom majetkovom priznaní síce uvedený, ale správne je ho potrebné uvádzať nie v kolónke
.. Vlastníctvo nehnuteľnej veci" ale v kolónke "Prijaté dary alebo iné výhody".

Z uvedeného dôvodu som uskutočnila nápravu.

Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom

Dagmar Tóthová Skačanová
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Príloha č. 4 - odpoveď Dagmar Tóthovej Skačanovej na otázky Komisie z 22. októbra 2021

Od: Tomáš~ <pos lanec.goda@vrable.sk>
Dátum: 8. októbra 2021, 18:15:56 SELČ

Pre: Dagmar~~ <pos lanec.skacanova@vrable.sk>
Cc: Ladislav~ <poslanec.pecek@vrable.sk>, Branislav Mtm <poslanec.banyi2@vrable.sk>, Peter Puškár
<poslanec.puskar@vrable.sk>
Predmet: Výzva na vysvetlenie okolností nadobudnutia bytu

Vážená pani po sl an kyň a,

v zmysle Uznesenia č. 10/202 1 Komisie na ochranu verejného záujmu konaného dňa 6.10.2021, a v zmysle kompetencii
ustanovenýmiv člá nku 7 ods . 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkciiverejných funkcionárov v
zneni ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., Vás v mene Komisie vyzývam na vysvetlenie okolnosti nadobudnutia bytu č. 55 _
•••••••••••••••••••••••••••••• evidovaného pod b't6354 da rom.

Zá roveň Vás vyzývam odpovedať na nasledovné otázky:

1. V akom vzťa h u ste s majitel'om firmy )6Qo, a.s., ktorého manželka Vám darovala predmetný byt, Vi l i amom~?

Manželia~ sú lSl:íltJ:!í rodi čia mojich deti.

I I 2. Akú formu~ alebo odp laty ste po núkli, vykonali alebo plánujete v budúcnosti vyko n ať za tento daro vaný byt?

Žiadnu.

II
3. Môžete če stn e prehl á siť, že za užIvanie bytu, ktorý ste dosta li daro m, ste neposkytl i v minulosti, ani neplánujete v budúcnosti,
ak ékolvek zvýhodnenie, odmenu pre firmu )liQD., a.s.?

Áno, čestn e preh lasujem.

o pŕsornn ú od poveď žiadame do 22.októbra 2021.

Zá roveň Vás v zmysle rovnakého Uznese nia žiadame o účasť na nasledujúcom zasad nutí Komisie na ochranu verejného záujmu.
Termin konania u rč i komisia v bhzkejdobe .

Ďakuj em,

Tomá š~

predse da Komisie pre ochranu verejného záujmu
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Príloha č. 5 - ospravedlnenie z účasti na komisii konanej v novembri 2021

Termínykomisie

•Dagmar Tothova Skačenová <dagmaLtothov3.skacanova@gmaiLcom>

11/1 8/2 021 10:52 AM

To:Tomáš Goda <poslanec.goda@vrable.sk>, Brano Banyi <branobanyi@gmail.com>, Ladislav Pece k <poslanec.pecek@vrable.sk>, Peter Puškár <poslanec.puskar@vrable.sk>

Ahoj Dagmar,

ako sme sa bavili, v zmysle uznesenia č . 10/2021 chcem zvo lať Komisiuna ochranu verejného záujmu, aby sme prejednali kauzu vo veci nadobudnutia bytu pod LV 6354.

Kd ispo zíci i sú te rminy 23.1 l . 29 .11 a 30.1 l , vždy o 16 :00.

prosím, potvrd mi termíny, ktoré Ti vyhovujú,

Vďaka,

Tomáš

Vážená kom isia ,

mám za to, že komisiou vyžadova né vysvetl enie, v rozsahu nevyhnutnom ku jej posudzovacej činnost i, už bo lo vo veci pod ané. Ak to je však ešte potrebné, som pripravená poskytnUt'kom isii širší rozsah nevyhnutn ej sučinnosti

potrebne j ku splneni u jej zverených úloh.

Aj s ohradom na aktuáln u pande mlckú situáciu , ktorá obmedzuje prezen čne fo rmu kom unikácie , som pripravená pravdivo a vecne zodpovedať komisii akékolVek dalšie, v písomnej fo rme predlože né otázky .

Ďakujem za porozumenie.
S pozdravom

Dagmar Tóthová ske čencv é .

Príloha č. 6 - ospravedlnenie z účasti na komisii konanej dňa 31.1. o 16:00

Pozvánka na zasadnutie Komisi e na ochranu verejného záujmu - 31.01.2022

Dagmar ľothova S ka č enová <dagmar.tothova.skacanova@gmail.com>

1/ 31120229:18 AM
To: Már ia Grežová <maria.g rezova@vrable.sk>

Cc: Branislav Bányi <poslanec.banyi2@vrable.sk>, Tomá š Goda <poslanec.goda@vrable.sk>, Peter Puškár <poslanec.puskar@vrable.sk>, Ladislav Pecek <poslanec.pecek@vrable.sk>,

peter.miklossy@gmail .com

1 AUachm ent OOWNLOAD

.. 22D13C Pozvanka_
1ai1 150 kB •••

Dobrý deň páni,

ospraved lňte prosim moju neúčasť nadnešnom zasadnuti Komisie na ochranu verejného záujmu z dôvodov, ktoré sú súkromného charakteru.

V pripade akýchkol'vek otázok ma neváhajte kontaktovať prosím. Najlepšie mailom. Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom

DagmarTóthová Skačanová

Odoslané z iPhonu
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Príloha č. 7 - prezenčná listina Komisie zo dňa 31.1.2022

I
Prezenčná listina

zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu
konaného dňa 31.01.2022

1. Ing. Tomáš Goda- predseda

2. Mgr. Branislav Bányi

3. MUDr. Peter Puškár

4. Ladislav Pecek

Hostia:

.....h+~r..J!\~~.~~ . ... . . . . .....
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