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Predmet rokovania: Zverejňovanie oznámení verejných funkcionárov 

mesta za rok 2019 na webovom sídle mesta Levoča.   

                                                        
                   

Pre:    zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 24. 09. 2020 

 

 

    

Predkladá:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP   

 

    

Spracovateľ:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP  

 

 

Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta 

                                                           zasadnutie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri  

                                                  výkone funkcií funkcionárov mesta konané dňa 02.09.2020  

                                                           zasadnutie MR 16. 09. 2020 – odporúčajúce stanovisko  

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa:    
 

S ohľadom na znenie ustanovenia čl. 7 ods. 10 zákona č. 357/2004 Z. z. ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

(ďalej v dôvodovej správe len „ústavný zákon“), ktoré je: „Podľa ods. 8 sa nezverejňujú také 

údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu 

hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán 

v právnych vzťahoch podľa odseku 4 písm. c) až f).“, a s ohľadom na uznesenie č. 60 prijaté 

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči dňa 25. 06. 2020, ktoré znie: „MZ schvaľuje 

poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: návrh na povinné zverejňovanie 

majetkových priznaní všetkých verejných funkcionárov mesta na webovej stránke mesta 

Levoča. T: 03.07.2020 Z: Ing. Vilkovský, MBA“, Komisia pre ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií funkcionárov mesta v zmysle zápisnice zo zasadnutia konaného dňa 02. 09. 

2020  považuje za potrebné prijať predkladané uznesenie. 

 

 

  

            

Návrh predkladateľa na uznesenie:    

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje, že majetkové pomery verejného funkcionára, 

pokiaľ ide o vlastníctvo hnuteľnej veci podľa čl. 7 ods. 4 

písm. b) zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný 
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zákon“), vlastníctvo majetkového práva alebo inej 

majetkovej hodnoty podľa čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného 

zákona, existenciu záväzku podľa čl. 7 ods. 4 písm. d) 

ústavného zákona, užívanie nehnuteľnej veci vrátane 

bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej 

osoby alebo inej právnickej osoby podľa čl. 7 ods. 4 

písm. e) ústavného zákona a užívanie hnuteľnej veci vo 

vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej 

osoby podľa čl. 7 ods. 4 písm. f) ústavného zákona, sa 

s ohľadom na ustanovenie čl. 7 ods. 10 ústavného zákona 

nebudú podľa ustanovenia čl. 7 ods. 8 ústavného zákona 

zverejňovať. 

T: 30. 09. 2020                                   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:    17. 09. 2020   


