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Predmet rokovania: Zmeny v komisii pre ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií funkcionárov mesta.  
                                                        
                   
Pre:          zasadnutie Mestskej rady v Levoči – 16. 04. 2019 
 
    
Predkladá:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP 
 
    
Spracovateľ:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP  
 
 
Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta 
 
 
 
 
 
Dôvodová správa:    
 
 Pravidlá kreovania komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta ustanovuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v čl. 7 ods.5 písm. 
a).  
 

Podľa tohto ustanovenia členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského 
zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstva zástupcovia politických strán a politických 
hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany 
alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň 
troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie 
o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. 
 
 Predkladanými návrhmi uznesení sa dosiahne doteraz absentovaný súlad s citovanými 
ustanoveniami ústavného zákona. 
 
 
 
             
Návrh predkladateľa na uznesenie:    
I. 
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči vziať na vedomie, že 
poslankyňa mestského zastupiteľstva MUDr. Jana Suráková sa s účinnosťou od 21. 02. 2019 
vzdala funkcie člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 
mesta. 
T: 01. 05. 2019                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                      Mgr. Nikolaj Kučka 
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II. 
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči vziať na vedomie, že 
poslanec mestského zastupiteľstva PaedDr. Ľubomír Repaský sa s účinnosťou od 28. 02. 2019 
vzdal funkcie člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 
mesta. 
T: 01. 05. 2019                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                      Mgr. Nikolaj Kučka 
 
III. 
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči zmeniť uznesenie 
Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 1/42 zo 06. decembra 2018 tak, že zvolený predseda 
komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta – poslankyňa 
mestského zastupiteľstva Mgr. Andrea Čajová je zástupcom politickej strany OKS. 
T: 01. 05. 2019                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                      Mgr. Nikolaj Kučka 
 
IV. 
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči zvoliť s účinnosťou od 
01. 05. 2019 za člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 
mesta poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Levoči MUDr. Janu Surákovú, ktorá je 
zástupcom politickej strany KDH. 
T: 01. 05. 2019                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                      Mgr. Nikolaj Kučka 
 
 
 
 
                                
Na vedomie:    primátor mesta 

zástupca primátora mesta 
prednosta mestského úradu 

    hlavná kontrolórka mesta 
                                             právny útvar mestského úradu  
                                                     
 
 
 

V Levoči:    12. 04. 2019   


