Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta konanej dňa 21.11.2016 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
Mgr. Ladislav Jendrejčák– člen
JUDr. Mgr. Ondrej Teraj – hlavný kontrolór mesta
Bc. Monika Jesenská – zapisovateľka

Program zasadnutia:
1. Otvorenie komisie
2. Kontrola odovzdaných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejných funkcionárov mesta - po doplnení
3. Prešetrenie podnetu
4. Rôzne
5. Záver
1. Otvorenie komisie
Na úvod privítal predseda komisie prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Upovedomil, že p. Polák bude chvíľu meškať. Zhodnotil, že sú nejaké nezrovnalosti, ktoré treba
doplniť a zároveň podal informáciu o podanom podnete, ktorý prišiel na mestský úrad.
Poznamenal, že vyvinul sám iniciatívu, aby sa o ňom dozvedel. Členovia komisie dostali podnet
elektronickou poštou 26.10.2016
2. Kontrola odovzdaných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejných funkcionárov mesta – po doplnení
Predseda komisie skonštatoval, že všetky majetkové priznania boli odovzdané, chýbajú len
drobné veci vo formulári. Otvorila sa písomnosť, ktorú doručil p. Ing. Perignáth, skontrolovala
sa. Skonštatovalo sa, že si splnil svoju zákonnú povinnosť. P. Ing.Havírová v doručenej
písomnosti tiež odovzdala ročné zúčtovanie príjmov z verejnej funkcie. Za pravdivosť a obsah
podaní si zodpovedá poslanec sám za seba.
Komisia skonštatovala, že boli splnené všetky podmienky u všetkých verejných funkcionárov
mesta.
3. Prešetrenie podnetu
Predseda upovedomil, že minulý týždeň bol za hlavným kontrolórom, kde si povedali, že by
bolo dobré, keby mal informáciu ohľadom stretnutia komisie a informáciu o možnom podnete,
a aby hlavný kontrolór k podanému podnetu mohol zaujať postoj. Predseda komisie následne
prečítal podnet, kde sa prítomní oboznámili s obsahom podnetu a zodpovedali sa viaceré
otázky, čoho sa predmet podnetu dotýka, čoho sa v ňom domáhajú a či má komisia kompetenciu
daný podnet riešiť.

V podnete sa nezačalo konať skôr, lebo podľa informácií predsedu komisie nemal vedomosť o
tom, aby tento podnet bol zaevidovaný na podateľni a ani o ňom nebol informovaný nikým na
mestskom úrade. Následne v rámci lehoty 30 dní, ktorú vyvodzoval z e-mailu, zvolal komisiu,
ktorú chcel oboznámiť so vzniknutou situáciou. Predtým ako zvolal komisiu si overil na
podateľni či prišiel podnet a ten tam nebol.
p. Teraj
- nebol oboznámený so zákonom, až kým za ním neprišiel v danej veci predseda komisie
- zhodnotil, či je komisia kompetentná danú záležitosť riešiť, upovedomil, čo hovorí zákon
o ochrane verejných funkcionárov.
Na záver hlavný kontrolór skonštatoval, že daná komisia nie je oprávnená riešiť daný podnet.
Odpoveďou bude list, že komisia sa oboznámila s obsahom podnetu, ale skonštatovala, že
obsahu podnetu nie je predmetom podľa úpravy zákona č. 357/2004 Z.z o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Komisia skonštatovala:
1. kontrola odovzdaných majetkových priznaní je uzavretá
2. prešetrenie podnetu – s daným podnetom sme sa oboznámili, prešetrili sme ho, požiadali sme
o stanovisko hlavného kontrolóra a na základe diskusie sa zistilo, že obsah podnetu nie je
v súlade s predmetom úpravy ustanoveného zákona o ochrane verejného záujmu verejných
funkcionárov a z tohto dôvodu nie je v kompetencii komisie prejednávať predmetný podnet
o čom bude Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra n.o. písomne informovaná.
Podnet bol vo veci žiadosti o prerokovanie, posúdenie prípadne vyvodenie záverov
s možnosťami ďalšieho postupu vo veci zákazu odvysielania besedy o Nemocnici Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku vo vysielaní Kežmarskej televízie zo strany primátora mesta Kežmarok.
Členovia komisie súhlasili, aby danú písomnosť napísal a podpísal predseda komisie, aby bol
odoslaný do 27.11.2016, mesiac od doručenia podnetu.
Predseda upriamil pozornosť na to, že v prípade, keď príde písomnosť na jeho meno, chce byť
o tom upovedomený, poprípade ostatní členovia komisie.
4. Rôzne
V bode rôzne nezazneli žiadne pripomienky.
5. Záver
Skonštatovalo sa, že akýkoľvek podnet, ktorý príde na komisiu je potrebné riadne prešetriť, aj
keď to nie je v kompetencii komisie.
Čo sa týka majetkových priznaní primátor mesta a všetci poslanci si splnili svoju povinnosť,
ktorú im ukladá zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za a podali Oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov mesta v riadnom
termíne aj s doplneniami ku dnešnému dňu
V Kežmarku dňa 25.11.2016
PhDr. Andrej Zreľak v.r.
predseda komisie
Zapísala: Bc. Monika Jesenská

