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Komisia pre ochranu vereiného záujmu 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 19. decembra 2019 v Levoči - budova Mestského úradu

v Levoči - miestnost' č. 16

Prítomní - podľa prezenčnej listiny

Program - 1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení Č. l - 4 uvedených v zápisnici zo zasadnutia

komisie dňa 12. 12. 2019. Prijatie záverov vo forme uznesení.
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. Kontrola plnenia uznesení Č. 1 - 4 uvedených v zápisnici zo
zasadnutia komisie dňa 12. 12. 2019. Prijatie záverov vo
forme uznesení.

Predsedníčka komisie a garant komisie oboznámili komisiu s nasledujúcimi
skutočnosťami:

l. 'Oznámenie poslanca PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu na základe uznesenia komisie Č. 1 a 2
zo dňa 12. 12.2019:

Oznámenie bolo doručené do podateľne Mestského úradu Levoča dňa 18. 12.2019
a vyplývajú z neho nasledujúce skutočnosti:

1. Poslanec čestne vyhlásil, že 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..

2. Poslanec čestne vyhlásil, že nie je vlastníkom akcií na doručiteľa.
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II. Oznámenie poslankyne MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA na základe uznesenia
komisie Č. 3 a 4 zo dňa 12. 12.2019:

Oznámenie bolo doručené do podateľne Mestského úradu Levoča dňa 19. 12. 2019
a vyplývajú z neho nasledujúce skutočnosti:

1. Poslankyňa čestne vyhlásila, že 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..

2. Poslankyňa čestne vyhlásila, že nie je vlastníčkou akcií na doručiteľa, ktoré
nadobudla inak ako dedením.

III. V kontexte znenia interpelácie a na základe zistených skutočností sa členovia komisie
opakovane oboznámili s oznámením funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov doručených za rok 2018 poslancami PhDr. Mgr. Jozefom Cvoligom a MUDr.
Ingrid Dzurňákovou, MBA. Člen komisie JUDr. Ľubomír Murín urobil fotokópiu časti
oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov do svojho mobilného
telefónneho zariadenia. Predsedníčka komisie a garant komisie v pozícii zodpovednej
osoby pre prevádzkovateľa mesto Levoča vyzvali člena komisie JUDr. Ľubomíra
Murína, aby vykonaný záznam odstránil, pretože súkromné mobilné telefónne
zariadenie nie je bezpečným úložisko pre osobné údaje z oznámenia.

Na základe získaných vyjadrení verejných funkcionárov - poslancov mestského
zastupiteľstva bude interpelujúcemu poslancovi MZ Ing. Robertovi Novotnému
zaslaná definitívna odpoveď vo forme fotokópie tejto zápisnice.

IV. Prijatie záverov vo forme uznesení:

Uznesenie Č. 1 zo dňa 19. 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 a písomného vyjadrenia verejného
funkcionára - poslanca mestského zastupiteľstva PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu
konštatuje, že poslanec PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga porušuje ustanovenie čl. 4 ods. 2
písm. c) 7. bod a čl. 4 ods. 2 písm. e) ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov.

Termín:.31. 12.2019
Zodpovedný: Ing. Jarmila Lisoňová, Mgr. Nikolaj Kučka

Hlasovanie: Za: O
Proti: 4
Zdržali sa: O
Nehlasovali: O
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Uznesenie Č. 2 zo dňa 19. 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 a písomného vyjadrenia verejného
funkcionára - poslanca mestského zastupiteľstva MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA
konštatuje, že poslankyňa MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA porušuje ustanovenie čl. 4
ods. 2 písm. c) 7. bod a čl. 4 ods. 2 písm. e) ústavného zákona Č. 35712004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov.

Termín: 31. 12.2019
Zodpovedný: Ing. Jarmila Lisoňová, Mgr. Nikolaj Kučka

Hlasovanie: Za: O
Proti: 3
Zdržali sa:
Nehlasovali:

1 (JUDr. Ľubomír Murín)
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 Lisoňová
garant komisie . Jil'< ľCiM4ľ 'll

Mgr. Andrea Kolečanyiová
predsedníčka komisie
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