
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov mesta konanej dňa 30.01.2017 v     zasadacej miestnosti

na Mestskom úrade v     Kežmarku 

Prítomní: 
PhDr. Andrej Zreľak – predseda 
Ing. Veronika Havírová- člen
Mgr. Bc. Jozef Matia – člen 
Ing. Matúš Polák - člen
Mgr. Ladislav Jendrejčák– člen
Bc. Monika Jesenská – zapisovateľka 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie činnosti komisie za rok 2016
3. Rôzne
4. Záver

1. Otvorenie komisie
Na  úvod  privítal  predseda  komisie  prítomných  a oboznámil  ich  s programom  zasadnutia
a poprial  členom  komisie  všetko  dobré  v roku  2017.  Upovedomil  prítomných,  že  prišla
doručenka  z listu,  ktorý  bol  adresovaný  do  Nemocnice  Dr.  Vojtecha  Alexandra.  List  bol
splnomocnencom prebratý dňa 28.11.2016.  

2. Zhodnotenie činnosti komisie za rok 2016
Predseda  rozdal  materiály,  ktoré  spracoval  a zároveň  zhrnul  obsah  materiálu.  Zhodnotil
dochádzku,  ktorej  nemal  čo  vytknúť.  V roku  2016  sa  uskutočnilo  päť  zasadnutí  komisií.
Skonštatovalo sa, že netreba umelo vytvárať zasadnutia komisií. Činnosť komisie za rok 2017
ostane  zachovaná  ako  minulý  rok,  nakoľko  kompetencie  komisie  sú  jasne  zadefinované
v zákone.
Aj tento rok sa pošle informatívny e-mail, kde budú poslanci a štatutár vyzvaní k odovzdaniu
úplného oznámenia o majetkových pomeroch. 
Kontrolou oznámení bolo zistené,  že všetci  verejní funkcionári  si  splnili  svoju povinnosť,
vyplývajúcu zo zákona a že obsahovo nedošlo k vážnemu nedostatku. Ak v oznámení chýbali
drobné nedostatky, funkcionári boli vyzvaní na ich doplnenie.
Predseda  zhrnul,  čím  sa  ešte  zaoberala  komisia  a to  napr.  doručeného  podania,  ktorého
obsahom  bol  podnet,  ktorý  nie  je  predmetom  podľa  zákona  č.  357/2004  Z.z  o ochrane
verejného záujmu pri  výkone funkcií  verejných funkcionárov alebo doručenie písomnosti,
ktorá nebola adresovaná komisii, a v ktorej išlo o pracovnoprávne vzťahy. Komisia sa dotkla
tiež  viacerých tém,  ako napr.  transparentnosť  mesta  a to  v takom rozsahu,  aby to  nebolo
nahradením pravého zmyslu činnosti komisie. Skonštatovalo sa, že v tomto smere vidno aj
mierne zlepšenie, ktoré sú zrejmé z výsledkov hodnotenia nezávislej inštitúcie Transparency



International Slovensko. Predseda poprosil  o zobratie správy na vedomie a po diskusii  bol
záver taký, že bude tvoriť súčasť zápisnice. 

Komisia odporúčala predložený materiál schváliť ako prílohu zápisnice. 

3. Rôzne
V bode Rôzne prebehla diskusia k činnosti mestského úradu. Povedalo sa na príkladoch, kde
zlyháva komunikácia  v rámci  úradu.  Pani  poslankyňa Havírová si  myslí,  že  nikto z úradu
nečíta zápisnice z komisií a závery z nich sú teda nenaplnené.  
Predseda  komisie  na  záver  zhrnul,  že  občania  reagujú  na  detaily,  ktoré  vyzerajú  ako
nepodstatné, ale práve tie vytvárajú atmosféru mesta. Skonštatoval, že je potreba stretávania
sa  s občanmi  v rámci  poslaneckých  obvodov  a možno  etický  kódex  predstaviteľov
samosprávy by mohol  riešiť  bližšie  vzťahy primátora a  ostatných verejných funkcionárov
a mohol by  priniesť pozitívne zmeny. 

4. Záver
Na záver poďakoval predseda zúčastneným členom komisie a uzavrel komisiu. 
 

  PhDr. Andrej Zreľak v. r.
                             predseda komisie 

Zapísala: Bc. Monika Jesenská 



Príloha 

Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2016

Komisia  pre  ochranu verejného záujmu pri  výkone funkcií  funkcionárov mesta  vykonáva

svoju činnosť  na základe ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Medzi jej základné činnosti a

funkcie  patrí  najmä  kontrola  prijíma  písomné  oznámenia  primátora  mesta  a  poslancov

mestského zastupiteľstva v súlade s čl. 7 a čl. 8 ústavného zákona. V prípade pochybností o

úplnosti  oznámení  a  pravdivosti  oznámení  požaduje  od  primátora  mesta  a  poslancov

mestského zastupiteľstva vysvetlenia. Podáva mestskému zastupiteľstvu podnety na začatie

konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. Skúma podnety na

začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené

ústavným  zákonom.  Komisia  môže  rozhodnúť  o  udelení  výnimky  do  jedného  roka  od

ukončenia výkonu funkcie zo zákazov uvedených v čl.  8  ústavného zákona.  Sprístupňuje

informácie v súlade s platnou legislatívou. 

V rámci dochádzky možno konštatovať, že komisia na každom zo svojich celkovo 5 (piatich)

zasadnutí  bola  vždy uznášaniaschopná.  Dochádzka všetkých členov je  uspokojivá.  Okrem

predsedu a členov komisie boli na zasadnutiach komisií prítomná zapisovateľka a pozvaní

hostia(napr. hlavný kontrolór). V nasledujúcej tabuľke je zoznam dochádzky všetkých členov

komisie. 

Tabuľka č. 1 - Dochádzka členov komisie

29.02.2016 28.04.2016 14.06.2016 21.11.2016 08.12.2016
Jendrejčák o x o x x
Havírová x x x x x
Matia x x x x x
Polák x x x x o
Zreľak x x x x x
 x- prítomná/ý

o - neprítomná/ý(ospravedlnená/ý)

V minulom roku patrilo medzi prvé aktivity komisie zhodnotenie jej činnosti za rok 2015 a

následne boli poskytnuté informácie týkajúce sa podania jednotlivých oznámení, ktoré majú

verejní  funkcionári  predložiť  podľa  zákona  komisii.  Rovnako aj  v  roku 2017 bude tento

postup dodržaný a predseda komisie bude poverený komisiou, aby tento podklad pripravil a

informoval v dobrej vôli všetkých verejných funkcionárov o svojej povinnosti. Jednou z vecí,



ktoré ostali nepovšimnuté sú zasadnutia komisií, ktoré sa začínajú v skoršom čase a nie je

zrejmé či je tento systém efektívny, preto by bolo vhodné poslať túto požiadavku všetkým

predsedom komisie, aby sa zjednotili časy stretnutia týchto komisií(aspoň v rámci určitého

intervalu).

Komisia sa stretla aj s požiadavkami, ktoré nespadali do jej kompetencie, najčastejšie išlo o

podania  vo  veci  pracovno-právnych  vzťahov,  do  ktorých  komisia  ako  taká  nevstupuje.

Komisia prešetrila oznámenia od všetkých verejných funkcionárov a takto si splnila svoju

základnú povinnosť. Aj v tomto prípade vznikali skôr formálne nedostatky ako vecné a je na

zodpovednosti všetkých verejných funkcionárov, aby k týmto chybám nedochádzalo. 

Počas roka 2016 sa komisia stretla aj s prípadom jedného podnetu, ktorý prešetrila v zmysle

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a na konzultáciu si v tomto prípade prizvala aj hlavného

kontrolóra. Podnet bol vyriešený a uzatvorený ako vecne neopodstatnený v zmysle toho, čo

rieši  a  má na starosti  komisia.  Oficiálny dokument podnetu bol  predložený priamo až na

zasadnutí komisie. V tomto prípade došlo ku konštatovaniu, že je potrebné a nevyhnutné ak

príde pošta na úrad, na meno poslanca alebo člena komisie - je vždy potrebné túto informáciu

posunúť dotyčnej osobe. 

Komisia  sa  zaoberala  často aj  ďalšími otázkami,  ktoré síce nespadajú priamo do činnosti

komisie, ale vytvárajú ďalšie námety pre zlepšenie otvorenosti a transparentnosti mesta vo

vzťahu k občanom, ale aj smerom dovnútra. Táto činnosť je vítaná aj naďalej a komisia môže

vždy prinášať okrem zákonom stanovených úloh aj niečo nad rámec svojej činnosti. Práve to

je jej možnosť, akú agendu by mohla zohľadňovať v budúcnosti, pretože táto časť nespadá do

žiadnej inej činnosti komisie, pričom tvorí neoddeliteľnú súčasť rozvoja našej spoločnosti.

Stanovisko komisie:

Komisia berie na vedomie predloženú správu - Vyhodnotenie činností komisie za rok 2016 a

odporúča daný materiál predložiť ako prílohu do zápisnice k dnešnému zasadnutiu komisie.


