
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta konanej dňa 28.04.2016 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  

Mgr. Ladislav Jendrejčák– člen 

 

Program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie komisie 

2. Kontrola odovzdaných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejných funkcionárov mesta 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

1. Otvorenie komisie 

 

Na úvod privítal predseda komisie prítomných. Ing. Polák informoval, že bude meškať 

niekoľko minút na komisiu.  

 

2. Kontrola odovzdaných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejných funkcionárov mesta 

 

Zasadnutie sa zvolalo z dôvodu otvorenia obálok, kde sa prešetrilo, či  boli Oznámenia funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomeroch funkcionárov mesta doručené včas a riadne. 

     

Ing. Polák Matúš, dátum prijatia oznámenia 23.03.2016 

Ing. Vladimír Škára, dátum prijatia oznámenia 31.03.2016 

Mgr. Ladislav Jendrejčák, dátum prijatia oznámenia 31.03.2016 

Ing. Eleonóra Levická, dátum prijatia oznámenia 29.03.2016 

Mgr. Bc. Jozef Matia, dátum prijatia oznámenia 31.03.2016 

PhDr. Marta Sabolová, dátum prijatia oznámenia 30.03.2016 

Mgr. Ondrej Jankura, dátum prijatia oznámenia 09.03.2016 

PhDr. Andrej Zreľak, dátum prijatia oznámenia 30.03.2016 

Ing. Vojtech Wagner, dátum prijatia oznámenia 23.03.2016 

Ing. Miroslav Perignáth, dátum prijatia oznámenia 31.03.2016 

Mgr. Jana Majorová Garstková, dátum prijatia oznámenia 31.03.2016 

 

Ing. Matúš Polák sa dostavil na zasadnutie neskôr, ospravedlnil sa a pokračovalo sa v otváraní 

obálok.  

 

Mgr. Miroslava Müncnerová, dátum prijatia oznámenia 24.03.2016 

Ing. Veronika Havírová, dátum prijatia oznámenia 29.03.2016 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, dátum prijatia oznámenia 31.03.2016 

MUDr. Ján Hencel, dátum prijatia oznámenia 30.03.2016 



Ján Holova, dátum prijatia oznámenia 31.03.2016 

 

Ing. Miroslav Perignáth a Ján Holova zatiaľ neodovzdali doklad, potvrdzujúci sumu príjmov, 

ktoré získali za predošlý kalendárny rok 2015. Vzhľadom k tomu, že termín odovzdania je 

najneskôr 30. apríla, komisia sa stretne ešte raz, aby prešetrila či boli oznámenia odovzdané 

úplne a obsahovo splnili všetky náležitosti. 

Okrem týchto oznámení boli na komisiu doručené obálky, na ktorých bolo napísané 

„Neotvárať“. Boli doručené od p. Mgr. Petra Pavlička (doručené 18.03.2016) a p. Dunajčanovej 

(21.04.2016).  Komisia sa po oboznámení s obsahom rozhodla posunúť obidve obálky 

prednostovi.  

 

3. Rôzne 

V rámci bodu rôzne nezazneli žiadne návrhy. 

 

4. Záver 

Predseda skonštatoval, že primátor mesta a všetci poslanci si splnili svoju povinnosť, ktorú im 

ukladá zákon a podali Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejných funkcionárov mesta v riadnom termíne. 

 

 

V Kežmarku dňa 11.05.2016      

 

 

 

 

PhDr. Andrej Zreľak v. r.  

     predseda komisie  

 

Zapísala: Bc. Monika Jesenská  

 


