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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  02. septembra 2020 v Levoči – budova Mestského úradu 

v Levoči – miestnosť č. 16 
 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program – 1. Otvorenie 

                      2. Oznámenia verejných funkcionárov mesta za rok 2019    

                      3. Záver  

 

1. Otvorenie 
 

 Predsedníčka komisie Anna Kravecová privítala prítomných členov komisie 

a ostatných zúčastnených a skonštatovala,  že komisia je uznášaniaschopná.  

 

 

2. Oznámenia verejných funkcionárov mesta za rok 2019    
 

Predsedníčka komisie a garant komisie vykonali kontrolu úplnosti podľa podacích 

čísiel – štyri oznámenia chýbali, 1 bolo doručené po lehote. O vykonanej kontrole svedčí 

priložený záznam o odovzdaní oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov verejných funkcionárov za rok 2019 vo volebnom období 2018 – 2022. 

 

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných 

funkcionárov za rok 2019 vo volebnom období 2018 – 2022 bolo povinných podať 19 

verejných funkcionárov mesta Levoča - 19 poslancov Mestského zastupiteľstva v Levoči 

v súlade so zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“). 

 

 Komisia otvorila obálky a vykonala kontrolu oznámení verejných funkcionárov takto: 

 

Interné 

poradové 

číslo 

verejného 

funkcionára 

Titul, meno a priezvisko verejného 

funkcionára 

Zistenie komisie 

- doručenie (áno/nie) 

- doručenie v zákonnej lehote 

(áno/nie) 

- úplnosť a správnosť 

oznámenia (áno/nie) 

- výzva (áno/nie) 

01 RNDr. Vladimír Adamkovič Doručenie v zákonnej lehote – áno; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie  
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02 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Doručenie v zákonnej lehote – áno; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie 

03 Miroslav Čurilla Doručenie v zákonnej lehote – áno; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie 

04 Miroslav Dunčko Doručenie v zákonnej lehote – áno; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie 

05 MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA Doručenie v zákonnej lehote – áno; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie 

06 Mgr. Eva Chalupecká Doručenie v zákonnej lehote – áno; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie 

07 Mgr. Michal Kašper Doručenie v zákonnej lehote – áno; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie 

08 Radoslav Kellner Doručenie v zákonnej lehote – nie; 

Úplnosť a správnosť záznamu – nie; 

výzva – áno 

09 Mgr. Andrea Kolečanyiová Doručenie v zákonnej lehote – áno; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie 

10 Mgr. Jaroslav Kramarčík Doručenie v zákonnej lehote – áno; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie 

11 Anna Kravecová Doručenie v zákonnej lehote – áno; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie 

12 Ján Lorko Doručenie v zákonnej lehote – nie; 

Úplnosť a správnosť záznamu – nie; 

výzva – áno 

13 JUDr. Ľubomír Murín Doručenie v zákonnej lehote – áno; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie 

14 Ing. Robert Novotný  Doručenie v zákonnej lehote – nie; 

Úplnosť a správnosť záznamu – nie; 

výzva – áno 

15 Mgr. Ladislav Ogurčák Doručenie v zákonnej lehote – áno; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie 

16 JUDr. Pavol Papcun Doručenie v zákonnej lehote – áno; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie 

17 PaedDr. Ľubomír Repaský Doručenie v zákonnej lehote – áno; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie 

18 MUDr. Jana Suráková Doručenie – áno; 

Doručenie v zákonnej lehote – nie; 

Úplnosť a správnosť záznamu – áno; 

výzva – nie 
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19 MUDr. Pavol Ščurka Doručenie v zákonnej lehote – nie; 

Úplnosť a správnosť záznamu – nie; 

výzva –  áno 

 

 

 

Komisia skonštatovala nasledovné: 

1. Verejní funkcionári, ktorí nepredložili oznámenie, budú vyzvaní e-mailom 

(eventuálne telefonicky) na urýchlené predloženie oznámenia (Radoslav Kellner, 

Ján Lorko, Ing. Robert Novotný, MUDr. Pavol Ščurka). 

2. S ohľadom na novelizované znenie ústavného zákona s účinnosťou od 01. 01. 

2020 komisia považuje za potrebné prijať uznesenia uvedené v závere tejto 

zápisnice pod poradovým číslom 1 a 2. 

3. S ohľadom na znenie ustanovenia čl. 7 ods. 10 ústavného zákona, 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 považuje za potrebné 

prijať uznesenie uvedené v závere tejto zápisnice pod poradovým číslom 3. 

4. Za účelom realizácie konštatovania komisie v predchádzajúcom bode 3 komisia 

poveruje garanta komisie spracovaním a predložením návrhu na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Levoči dňa 24. 09. 2020 – pozri uznesenie pod 

poradovým číslom 4. 

 

 

 

Komisia prijala nasledujúce uznesenia: 

 

1. Interné poradové číslo verejného funkcionára – poslanca Mestského zastupiteľstva 

v Levoči je poradové číslo v abecednom poradí podľa priezviska. 

T: ihneď a stále                                                Z: garant komisie 

           Hlasovanie: za – 3 (100 %) 

 

2. Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných 

funkcionárov – poslancov mestského zastupiteľstva komisia zverejňuje na 

webovom sídle mesta Levoča www.levoca.sk v zmysle čl. 7 ods. 8 druhá veta 

ústavného zákona, pričom z osobných údajov verejného funkcionára sa zverejňuje 

titul, meno, priezvisko a verejná funkcia. V zmysle čl. 7 ods. 9 ústavného zákona 

sa nezverejňujú osobné údaje a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, 

ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti. 

T: ihneď a stále                                                 Z: garant komisie  

           Hlasovanie: za – 3 (100 %) 

 

3. Komisia navrhuje Mestskému zastupiteľstvu v Levoči schváliť uznesenie 

nasledujúceho znenia: „Majetkové pomery verejného funkcionára, pokiaľ ide 

o vlastníctvo hnuteľnej veci podľa čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona, 

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 

http://www.levoca.sk/
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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: 11. 09. 2020                                                    Z: garant komisie 

             Hlasovanie: za – 3 (100 %) 

 

4. Na základe uznesenia pod poradovým číslom 3 komisia poveruje garanta komisie 

spracovaním a predložením návrhu na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

v Levoči dňa 24. 09. 2020 

 T: 11. 09. 2020                                                    Z: garant komisie 

            Hlasovanie: za – 3 (100 %) 

 

 

 

3. Záver 
 

 Predsedníčka komisie poďakovala zúčastneným a zasadnutie ukončila. 

 

 

Spracovala: Ing. Jarmila Lisoňová 

                    garant komisie 

 

 

 

 

                         Anna Kravecová 

                                                                                                 predsedníčka komisie     


