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21.06.2019 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom na 

základe uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 39/2019 zo dňa 29.04.2019 

 

A) konštatuje že, 

 

Marián Gaj, starosta MČ Košice – Sever vo volebnom období 2014 – 2018, Štefan Baláž, 

poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever vo volebnom období 2014 – 2018 

a Erik Haľko, poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever vo volebnom období 

2014 – 2018, nesplnili svoju povinnosť podať oznámenie v lehote ustanovenej v čl. 7 ods. 1 

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

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  



 

B) schvaľuje 

a) rozhodnutia podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov.  Rozhodnutia sú prílohou k tomuto uzneseniu. 

 

b) uloženie povinnosti Mariánovi Gajovi, starostovi MČ Košice – Sever vo 

volebnom období 2014 – 2018, Štefanovi Balážovi, poslancovi Miestneho 

zastupiteľstva MČ Košice – Sever vo volebnom období 2014 – 2018 a Erikovi 

Haľkovi, poslancovi Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever vo 

volebnom období 2014 – 2018, zaplatiť pokutu podľa čl. 9 ods. 6 v spojení s 

čl. 9 ods. 10 písm. a) a čl. 9 ods. 15 ústavného zákona. 

 

C) poveruje 

 

JUDr. Andreju Takáčovú, predsedníčku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov podpísaním písomných rozhodnutí, ktoré sú prílohou 

k tomuto uzneseniu, 

 

T: bez zbytočného odkladu 

 

D) žiada starostu Mestskej časti Košice - Sever 

 

a) doručiť písomné rozhodnutie, ktoré sú prílohou k tomuto uzneseniu, 

 

T: bez zbytočného odkladu 

 

b) podať návrh na výkon rozhodnutia podľa bodu B, písm. a tohto uznesenia v 

mene oprávneného orgánu, ktorým je v zmysle čl. 11 ods. 3 ústavného zákona 

Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever, v prípade, ak Marián 

Gaj, starosta MČ Košice – Sever vo volebnom období 2014 – 2018, Štefan 

Baláž, poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever vo volebnom 

období 2014 – 2018 a Erik Haľko, poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ 

Košice – Sever vo volebnom období 2014 – 2018, dobrovoľne nesplní to, čo 

mu ukladá písomné rozhodnutie podľa bodu B, písm. a) tohto uznesenia, a to 

po nadobudnutí právoplatnosti tohto písomného rozhodnutia. 

 

T: bez zbytočného odkladu, ak nastane taký prípad 

 

   

 

 

 

 


