
1 
 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta – komisia Mestského zastupiteľstva 
v Levoči 
 
 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta 
konaného dňa  25. júna 2019 v Levoči – budova Mestského úradu v Levoči 

– miestnosť č. 28 
 
Prítomní – podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program – 1. Otvorenie 
                      2. Oznámenia verejných funkcionárov mesta za rok 2018    
                      3. Záver  
 

1. Otvorenie 
 
 Predsedníčka komisie Mgr. Andrea Kolečanyiová privítala prítomných členov komisie 
a ostatných zúčastnených a skonštatovala,  že komisia je uznášaniaschopná.  
 
 

2. Oznámenia verejných funkcionárov mesta za rok 2018    
 

Predsedníčka komisie a garant komisie vykonali kontrolu úplnosti podľa podacích 
čísiel – žiadne oznámenie nechýbalo, 6 bolo doručených po lehote. O vykonanej kontrole 
svedčí priložený záznam o odovzdaní oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov verejných funkcionárov za rok 2018 vo volebnom období 2018 – 2022. 

 
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných 

funkcionárov za rok 2018 vo volebnom období 2018 – 2022 bolo povinných podať 29 
verejných funkcionárov mesta Levoča, a to 20 súčasných (19 poslancov mestského 
zastupiteľstva a 1 primátor mesta) a 9 z predchádzajúceho volebného obdobia v súlade 
s ustanovením čl. 3 ods. 1 druhá veta zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 
 
 Komisia otvorila obálky a vykonala kontrolu oznámení týchto verejných 
funkcionárov: 
 
- Anna Kravecová - oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný, 
- Mgr. Andrea Čajová - oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný, 
- PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný; e-mailová               
                                                výzva na doplnenie nasledujúcich údajov: 1. v časti B1  
                                                zaškrtnúť písm. a),                
- Ing. Ján Babej – oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný; e-mailová výzva na  
                                       doplnenie nasledujúcich údajov:  

1. v časti B1 zaškrtnúť písm. a), 
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2. v časti B2 uviesť údaj o dlhodobom uvoľnení – ÁNO alebo 
NIE, 

3. v časti B5 vyplniť písm. b), 
4. predložiť doklad o príjme, 

- Bc. Ľubomír Komara - oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný; e-mailová výzva na  
                                       doplnenie nasledujúcich údajov:  

1. v časti B1 zaškrtnúť písm. a), 
2. v časti B6 doplniť písm. a) a b) – príjmy, 

- MUDr. Marián Papcun, MBA - oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný; e-mailová  
                                                      výzva na doplnenie nasledujúcich údajov:  

1. v časti B1 zaškrtnúť písm. a), 
2. v časti B6 doplniť písm. a) a b) – príjmy, 

- Miroslav Čurilla - oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný; e-mailová výzva na  
                                       doplnenie nasledujúcich údajov:  

1. v časti B1 zaškrtnúť písm. a), 
- MUDr. Pavol Ščurka - oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný; e-mailová výzva na  
                                       doplnenie nasledujúcich údajov:  

1. v časti B1 zaškrtnúť písm. a), 
2. v časti B6 doplniť písm. a) – príjem, 

- Ján Lorko - oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný; e-mailová výzva na  
                                       doplnenie nasledujúcich údajov:  

1. v časti B1 zaškrtnúť písm. a), 
2. v časti B5 vyplniť písm. b), 

- RNDr. Vladimír Adamkovič – oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný, 
- Mgr. Ladislav Ogurčák – oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný, 
- JUDr. Lýdia Budziňáková – oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný, 
- MUDr. Martin Tkáč - oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný; e-mailová výzva na  
                                       doplnenie nasledujúcich údajov:  

1. v časti B1 zaškrtnúť písm. a), 
- JUDr. Pavol Papcun – oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný, 
- Radoslav Kellner – oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný, 
- Mgr. Jaroslav Kramarčík – oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný; e-mailová výzva  
                                            na doplnenie nasledujúcich údajov: 

1. v časti B6 doplniť písm. a) a b) - príjmy, 
- Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – výzva na doručenie správneho oznámenia na  
                                                         príslušnom tlačive, 
- Mgr. Eva Chalupecká – oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný; e-mailová výzva na  
                                         doplnenie nasledujúcich údajov: 

1. v časti B2 uviesť údaj o dlhodobom uvoľnení – ÁNO alebo 
NIE,  

- Mgr. Michal Kašper – oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný; e-mailová výzva na  
                                       doplnenie nasledujúcich údajov: 
                                       1. v časti B2 uviesť údaj o dlhodobom uvoľnení – nespr. ÁNO,  
                                       2. v časti B5 vyplniť písm. b), 
                                       3. v časti B6 doplniť písm. a) a b) – príjmy, 
- JUDr. Ľubomír Murín – oznámenie je v poriadku; termín nebol dodržaný, 
- PaedDr. Ľubomír Repaský - oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný; e-mailová  
                                                 výzva na doplnenie nasledujúcich údajov:  

1. v časti B1 zaškrtnúť písm. a), 
- MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – výzva na doručenie správneho oznámenia na  
                                                             príslušnom tlačive, 
- Šimon Jeseňák – oznámenie je v poriadku; termín bol dodržaný; e-mailová výzva na  
                                       doplnenie nasledujúcich údajov:  
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1. v časti B1 zaškrtnúť písm. a), 
2. v časti B2 uviesť údaj o dlhodobom uvoľnení – ÁNO alebo 

NIE, 
3. v časti B5 vyplniť písm. b), 
4. v časti B6 doplniť písm. b) – príjem, 
5. predložiť doklad o príjme, 

- Miroslav Dunčko – oznámenie je v poriadku; termín nebol dodržaný; e-mailová výzva na  
                                       doplnenie nasledujúcich údajov:  

1. v časti B2 uviesť údaj o dlhodobom uvoľnení – ÁNO alebo 
NIE, 

2. v časti B5 vyplniť písm. b), 
3. v časti B6 doplniť písm. b) – príjem, 
4. predložiť doklad o príjme, 

- Mgr. Vladimír Babej - oznámenie je v poriadku; termín nebol dodržaný; e-mailová výzva  
                                        na doplnenie nasledujúcich údajov:  

1.  v časti B1 zaškrtnúť písm. a), 
- Ing. Robert Novotný – oznámenie je v poriadku; termín nebol dodržaný; e-mailová výzva   
                                        na doplnenie nasledujúcich údajov: 

1. v časti B1 zaškrtnúť písm. a), 
2. v časti B6 vpísať do písm. a) výšku príjmu, 

- Pavol Rosina – oznámenie je v poriadku; termín nebol dodržaný; e-mailová výzva na  
                           doplnenie nasledujúcich údajov: 

1. v časti B5 vyplniť písm. b), 
- MUDr. Jana Suráková – oznámenie je v poriadku; termín nebol dodržaný; e-mailová výzva  
                                           na doplnenie nasledujúcich údajov: 

1. v časti B2 uviesť údaj o dlhodobom uvoľnení – ÁNO alebo 
NIE, 

2. v časti B5 vyplniť písm. b), 
- PhDr. Ľubomír Vira – oznámenie je v poriadku; termín nebol dodržaný; e-mailová výzva  
                                       na doplnenie nasledujúcich údajov: 

1. v časti B5 vyplniť písm. b), 
2. v časti B6 doplniť písm. a) a b) – príjmy. 

 
Komisia skonštatovala, že na zistené nedostatky budú verejní funkcionári mesta e-

mailom (eventuálne telefonicky) upozornení a vyzvaní na doplnenie resp. opravu údajov 
v doručených oznámeniach. 

 
 

3. Záver 
 
 Predsedníčka komisie poďakovala zúčastneným a zasadnutie ukončila. 
 
 
Spracovala: Ing. Jarmila Lisoňová 
                    garant komisie 
 
 
 
 
                 Mgr. Andrea Kolečanyiová 
                                                                                                 predsedníčka komisie     


