
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta konanej dňa 29.02.2016 v zasadacej miestnosti Mestského úradu 

v Kežmarku  

 

Prítomní:  

 

PhDr. Andrej Zreľak – predseda  

Ing. Veronika Havírová- člen 

Ing. Matúš Polák - člen 

Mgr. Bc. Jozef Matia – člen  

Bc. Monika Jesenská – zapisovateľka  

 

Ospravedlnený:  

 

Mgr. Ladislav Jendrejčák– člen 

 

Program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie komisie 

2. Zhodnotenie činnosti za rok 2015 

3. Informácia o Zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov(vo vzťahu k činnosti 

komisie) 

4. Doručenie písomností 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

1. Otvorenie  

 

Na úvod privítal predseda komisie prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia 

a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.  

 

2. Zhodnotenie činností za rok 2015 

 

Hlavnou a najvýraznejšou aktivitou komisie navonok za predošlý rok 2015 bol výstup na MsZ, 

kde sa dal návrh na začatie konania voči niektorým poslancom. Úloha komisie tam končí, 

nakoľko nemá k dispozícii iné kompetencie. Rozhodujúcim orgánom v tomto prípade bolo 

zastupiteľstvo, ktoré tento návrh zamietlo. 

 

3. Informácia o Zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  

 

Predseda informoval, že pozeral stránky miest, akým spôsobom a či sa zverejňujú zápisnice. 

Dotýka sa to skôr iných komisií, kde je potrebné dbať na to, aby v zápisnici neboli zverejnené 

údaje, ktoré sú citlivé(sociálna komisia) iba v nevyhnutnej miere, a aby neboli uverejnené 

zápisnice v rozpore so spomínaným zákonom. Zápisnica by mala byť stručná, výstižná a jasná. 

Predseda navrhol, aby boli zverejňované nielen zápisnice, ale aj pozvánky na všetky komisie. 

 

 

 

 

 



4. Doručenie písomnosti 

 

Ing. Zdena Patakyová doručila predsedovi komisie osobne svoje majetkové priznanie, ale po 

diskusii sa usúdilo, že nakoľko nie je verejný činiteľ podľa Zákona č. 357/2004 Z. z., odovzdá 

jej ho predseda späť.  

Otvorila sa obálka doručená od Ing. Igora Šajtlavu. Obsahovala „Oznámenie“, ktoré sa 

prešetrilo a skonštatovalo sa, že je v súlade so Zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. P. Šajtlava si splnil povinnosť, ktorá mu 

vyplýva zo zákona.  

Do konca týždňa, t. j. 04.03.2016 sa pošle poslancom a primátorovi výzva na podanie 

„Oznámenia o funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ a potvrdenie o podanom 

daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb.  

 

5. Rôzne 

 

Predseda skonštatoval, že komisie začínajú v skorých hodinách, a aby bola zachovaná ich 

funkčnosť navrhuje, aby sa začínali neskôr(cca od 16:00) Tento problém sa dotýka viacerých 

komisií. 

 

6. Záver  

 

Na záver sa predseda poďakoval prítomným za účasť na komisii a komisiu ukončil. 

 

 

V Kežmarku dňa 03.03.2016      

 

 

 

 

PhDr. Andrej Zreľak v. r.  

     predseda komisie  

 

Zapísala: Bc. Monika Jesenská  

 


