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Komisia pre ochranu vereiného záuimu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta - komisia Mestského zastupiteľstva
v Levoči

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

funkcionárov mesta
konaného dňa 12. decembra 2019 v Levoči - budova Mestského úradu

v Levoči - miestnost' č. 16

Prítomní - podľa prezenčnej listiny

Program - 1. Otvorenie
2. Prerokovanie interpelácie poslanca MZ v Levoči Ing. Roberta Novotného zo

dňa 21. ll. 2019
3. Rôzne
4. Záver

1. Otvorenie

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

2. Prerokovanie interpelácie poslanca MZ v Levoči Ing.
Roberta Novotného zo dňa 21. 11. 2019

Predsedníčka komisie a garant komisie oboznámili komisiu s nasledujúcimi
skutočnosťami:

l. Interpelácia poslanca MZ v Levoči Ing. Roberta Novotného z 21. ll. 2019:

"Žiadam členov Komisie na ochranu verejného záujmu, aby v rámci zákonných
možností preverili a dotazovali členov DR Nemocnice s poliklinikou, či nie sú v konflikte
záujmov vo výkone tejto funkcie, najmä čo sa týka ich subdodávkových služieb pre
Nemocnicu, poprípade, či nie sú priamo akcionármi spoločnosti AGEL Slovakia".

T: 20. 12.2019 Z: Ing. Vilkovský, MBA
Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka"

II. Zákonné možnosti komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta:

l. V súlade s ustanovením § 25 ods. 4 písm. b) a c) zákona Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov by uvedená požiadavka nemala
byť riešená interpeláciou poslanca mestského zastupiteľstva, ale uznesením
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mestského zastupiteľstva prijatého na základe návrhu poslanca mestského
zastupiteľstva.

2. Právnym rámcom zákonných možností komisie je ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ústavný zákon"), v zmysle ktorého je komisia
oprávnená

2.1 prijímať a kontrolovať úplnosť a pravdivosť oznámenia funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov mesta - poslancov
mestského zastupiteľstva a primátora mesta (čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného
zákona),

2.2 v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov požiadať verejného funkcionára
(poslanca mestského zastupiteľstva a primátora mesta) o vysvetlenie,

2.3 ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva spracovať
návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona.

III. Východiská ústavného zákona dôležité pre vybavenie interpelácie poslanca MZ Ing.
Roberta Novotného:

1. Ústavný zákon zásadne rieši nezlučiteľnosť funkcií, zamestnaní alebo činností
a rieši povinnosti a obmedzenia, pokiaľ ide o verejných funkcionárov - poslancov
mestského zastupiteľstva a primátora mesta; ústavný zákon nerieši nezlučiteľnosť
funkcií, zamestnaní alebo činností a nerieši povinnosti a obmedzenia, pokiaľ ide
o iné než taxatívne vymenované funkcie, teda ani vo vzťahu k funkcii člena
dozornej rady obchodnej spoločnosti založenej mestom (čl. 1 a čl. 2 ústavného
zákona).

2. Zdrojom informácií o potenciálnej nezlučiteľnosti a potenciálnom porušení
povinností a obmedzení verejného funkcionára je oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov verejného funkcionára (čl. 7 ústavného zákona).

3. Verejný funkcionár - poslanec mestského zastupiteľstva môže byť vlastníkom
akcií - akcionárom obchodnej spoločnosti a môže vykonávať zárobkovú činnosť -
podnikateľskú činnosť, pokiaľ nejde o výkon funkcií, zamestnaní a činností, ktoré
sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej
republiky a zákonov (čl. 5; čl. 5 ods. 1 ústavného zákona).

4. Verejný funkcionár - poslanec mestského zastupiteľstva musí dodržiavať
všeobecné povinnosti a obmedzenia ustanovené v čl. 4, okrem iných

4.1 nesmie sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo
právnickú osobu obchodný styk s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou
mesta (čl. 4 ods. 2 písm. c) 7. bod ústavného zákona),

4.2 nesmie uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve alebo nadobúdať akcie na
doručiteľa inak ako dedením (čl. 4 ods. 2 písm. e) ústavného zákona).

IV. Vyhodnotenie interpelácie poslanca MZ Ing. Roberta Novotného a návrh na lel
vyriešenie:

V kontexte znenia interpelácie a zákonných možností komisie popísaných v bode 2
(2.1,2.2 a 2.3) je žiaduce postupovať takto:

1. Preverovaní a požiadaní o písomné vysvetlenie a odpoveď majú byť členovia
dozornej rady obchodnej spoločnosti Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča,
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a. S., ktorí sú súčasne poslancami mestského zastupiteľstva - PhDr. Mgr. Jozef
Cvoliga a MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA.

2. V zmysle čl. 5 ods. 4 ústavného zákona môže byť poslanec mestského
zastupiteľstva členom dozornej rady Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča,
a. s ..

3. V zmysle ústavného zákona neskúmame "konflikt záujmov vo výkone člena DR".
4. Ústavný zákon zakazuje v ustanovení čl. 4 ods. 2 písm. c) 7. bod verejnému

funkcionárovi - poslancovi mestského zastupiteľstva sprostredkúvať pre seba,
blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk s inou
právnickou osobou s majetkovou účasťou mesta. Z uvedeného vyplýva, že verejný
funkcionár - poslanec mestského zastupiteľstva nesmie sprostredkúvať obchodný
styk pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu so
Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou Levoča, a. s., ako obchodnou
spoločnosťou s majetkovou účasťou mesta Levoča. Poskytovanie
"subdodávkových služieb" pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou Levoča, a. s.
uvádzané v interpelácii môže byť skutkovým naplnením porušenia ustanovenia čl.
4 ods. 2 písm. c) 7. bod ústavného zákona. Preto je potrebné požiadať formou
prijatého uznesenia komisie o vysvetlenie dotknutých poslancov mestského
zastupiteľstva, pretože z oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov doručených za rok 2018 to nevyplýva.

5. Ústavný zákon nezakazuje verejnému funkcionárovi - poslancovi mestského
zastupiteľstva byť akcionárom akejkoľvek obchodnej spoločnosti, spoločnosť
AGEL Slovakia nevynímajúc. Ústavný zákon však zakazuje v ustanovení čl. 4 ods.
2 písm. e) verejnému funkcionárovi - poslancovi mestského zastupiteľstva
nadobúdať akcie na doručiteľa inak ako dedením. Preto je potrebné požiadať
formou prijatého uznesenia komisie dotknutých poslancov mestského
zastupiteľstva o písomnú odpoveď, či nie sú vlastníkmi akcií na doručiteľa, ktoré
nadobudli inak ako dedením, pretože z oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov doručených za rok 2018 to nevyplýva.

6. Na základe získaných vyjadrení verejných funkcionárov - poslancov mestského
zastupiteľstva bude interpelujúcemu poslancovi MZ Ing. Robertovi Novotnému
vypracovaná definitívna odpoveď a spracovaný eventuálny návrh na konanie vo
veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9
ústavného zákona.

Uznesenie č. 1 zo dňa 12. 12. 2019:
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta -
komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči na základe interpelácia poslanca MZ Ing.
Roberta Novotného zo dňa 21. ll. 2019 žiada verejného funkcionára - poslanca
mestského zastupiteľstva PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu o písomné vyjadrenie, ktoré
doručí do podateľne mestského úradu najneskôr 18. 12. 2019 o 14.00 h, či
sprostredkúva alebo nesprostredkúva pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu
alebo právnickú osobu obchodný styk so Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou
Levoča, a. s., najmä čo sa týka subdodávkových služieb pre Všeobecnú nemocnicu
s poliklinikou Levoča, a. s..

Termín: 18. 12.2019
Zodpovedný: Ing. Jarmila Lisoňová, Mgr. Nikolaj Kučka
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Hlasovanie: Za: 4
Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali sa: O

Uznesenie Č. 2 zo dňa 12. 12. 2019:
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta -
komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči na základe interpelácia poslanca MZ Ing.
Roberta Novotného zo dňa 21. ll. 2019 žiada verejného funkcionára - poslanca
mestského zastupiteľstva PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu o písomné vyjadrenie, ktoré
doručí do podateľne mestského úradu najneskôr 18.12.2019 014.00 h, čije alebo nie
je vlastníkom akcií na doručiteľa, ktoré nadobudol inak ako dedením.

Termín: 18. 12.2019
Zodpovedný: Ing. Jarmila Lisoňová, Mgr. Nikolaj Kučka

Hlasovanie: Za: 4
Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali sa: O

Uznesenie Č. 3 zo dňa 12. 12. 2019:
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta -
komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči na základe interpelácia poslanca MZ Ing.
Roberta. Novotného zo dňa 21. ll. 2019 žiada verejného funkcionára - poslanca
mestského zastupiteľstva MUDr. Ingrid Dzurňákovú o písomné vyjadrenie, ktoré
doručí do podateľne mestského úradu najneskôr 18. 12. 2019 o 14.00 h, či
sprostredkúva alebo nesprostredkúva pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu
alebo právnickú osobu obchodný styk so Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou
Levoča, a. s., najmä čo sa týka subdodávkových služieb pre Všeobecnú nemocnicu
s poliklinikou Levoča, a. s..

Termín: 18. 12.2019
Zodpovedný: Ing. Jarmila Lisoňová, Mgr. Nikolaj Kučka

Hlasovanie: Za: 4
Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali sa: O

Uznesenie Č. 4 zo dňa 12. 12. 2019:
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta -
komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči na základe interpelácia poslanca MZ Ing.
Roberta Novotného zo dňa 21. ll. 2019 žiada verejného funkcionára - poslanca
mestského zastupiteľstva MUDr. Ingrid Dzurňákovú, MBA o písomné vyjadrenie,
ktoré doručí do podateľne mestského úradu najneskôr 18. 12. 2019 014.00 h, či je
alebo nie je vlastníčkou akcií na doručiteľa, ktoré nadobudla inak ako dedením.

Termín: 18. 12.2019
Zodpovedný: Ing. Jarmila Lisoňová, Mgr. Nikolaj Kučka
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Hlasovanie: Za: 4
Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasovali sa: O

Táto zápisnica zo zasadnutia komisie obsahujúca uznesenia sa doručí poslancom
Mestského zastupiteľstva v Levoči - PhDr. Mgr. Jozefovi Cvoligovi, MUDr. Ingrid
Dzurňákovej, MBA a Ing. Robertovi Novotnému.

3. Rôzne

Neprerokovávalo sa.

4. Záver

Predsedníčka komisie poďakovala zúčastneným a zasadnutie ukončila.

Spracovala: Ing. Jarmila LiSOňovN
garant komisie
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Mgr. Andrea Kolečanyiová
predsedníčka komisie


