
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta konanej dňa 14.06.2016 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. 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 a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 

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

verejných funkcionárov mesta 

 

Predseda komisie skonštatoval, že p. Perignáth si splnil povinnosť, odovzdal oznámenie o 

predlžení lehoty na odovzdanie daňového priznania.  

p. Holova odovzdal doklad potvrdzujúcu sumu príjmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 

Z.z., obaja odovzdali obálky v termíne.  

 

Ing. Vladimír Škára – všetky vyplnené údaje 

MUDr. Ján Hencel – všetky vyplnené úplne  

Mgr. Ladislav Jendrejčák – bude vyzvaný na doplnenie – bod č. 6 písmeno a 

Ing. Eleonóra Levická – bude vyzvaná na doplnenie – bod č. 6 písmeno a  

Mgr. Bc. Jozef Matia – bude vyzvaný na doplnenie – bod č. 6 písmeno a  

PhDr. Marta Sabolová – všetky vyplnené údaje  

Mgr. Ondrej Jankura – všetky vyplnené údaje  

PhDr. Andrej Zreľak – všetky vyplnené údaje  

Ing. Vojtech Wagner – všetky vyplnené údaje  

Ing. Miroslav Perignáth – oznámenie o podaní príjmov sa odkladá do 30.06.2016  

Mgr. Jana Majorová Garstková – všetky vyplnené údaje  

Ing. Matúš Polák – všetky vyplnené údaje  

Ján Holova - bude vyzvaný na doplnenie – bod. č. 6 písmeno a 

Mgr. Miroslava Müncnerová – všetky vyplnené údaje  

Ing. Veronika Havírová – bude vyzvaná na doplnenie – bod č. 6 písmeno a   



PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – všetky vyplnené údaje  

 

Vo formulári oznámenia pre verejných funkcionárov je uvedený bod č. 6 písmeno a, ktorý 

hovorí o: príjme z výkonu funkcie verejného funkcionára za uplynulý kalendárny rok v €  

 

Za pravdivosť oznámenia zodpovedajú vždy verejní funkcionári, obsahovo aj po formálnej 

stránke splnili náležitosti predpísané ústavným zákonom. Zároveň sa komisia zhodla v tom, že 

niektoré oznámenia boli odovzdané s nedostatkami. Tí, ktorí odovzdali neúplné oznámenia sa 

vyzvú na doplnenie a to do 31. augusta 2016.  

 

3. Rôzne 

V rámci bodu rôzne nezazneli žiadne návrhy. 

 

4. Záver 

Predseda skonštatoval, že primátor mesta a všetci poslanci (okrem bodu č. 6a) si splnili svoju 

povinnosť, ktorú im ukladá zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a podali oznámenia funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov mesta v riadnom 

termíne. 

 

 

V Kežmarku dňa 15.06.2016      

 

 

 

 

PhDr. Andrej Zreľak v. r.  

     predseda komisie  

 

Zapísala: Bc. Monika Jesenská  

 


