
  

M E S T O  Š U R A N Y - M E S T S K Ý   Ú R A D   Š U R A N Y 
                                                                                                          V Šuranoch dňa 26.05.2020 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

Š u r a n y 

_________ 

 
Materiál: č. E/1/13/2020 

 

 

Karol Németh – vzdanie sa funkcie predsedu Komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva Šurany – oznámenie. 
 

 

Predkladá:                                                      Návrh na uznesenie: viď. str. 2 

                                                          
Ing. Marek Oremus                                                

Primátor mesta Šurany                                           

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   
Spracovala: 

 

Ing. Eva Augustínová                                                             

Prednostka MsÚ Šurany                                               

                                                                    

                                                                                                                                       

                                                                  

Na základe: 

                                                                                              
Ústavného zák. č. 357/2004 Z. z.                                             

o ochrane verejného záujmu pri  

výkone funkcií verejných funkcionárov                                                                                

                                                                                  

                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                   ........................................................ 

                                                                                              podpis predkladateľa 

 

 

 

 

Predložené mestskému zastupiteľstva 18. júna 2020 

 



 
Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Oznámenie Karola Németha o vzdaní sa funkcie 

predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva Šurany a na základe toho 

 

A. – o d v o l á v a  

 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany 

 

Karola Németha, poslanca Mestského zastupiteľstva Šurany, z funkcie predsedu Komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva Šurany dňom 

.....................2020. 

 

 

B. – v o l í 

 
- bez pripomienok 

- s pripomienkami poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany 

 

........................................., poslanca Mestského zastupiteľstva Šurany, za predsedu Komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva 

Šurany dňom ....................2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karol Németh – vzdanie sa funkcie predsedu Komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva Šurany – oznámenie. 
 

 

 

     Dňa 4.3.2020 bolo na Mestský úrad Šurany doručené oznámenie Karola Németha, poslanca 

Mestského zastupiteľstva Šurany o vzdaní sa funkcie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

     Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva Šurany bola zriadená uznesením mestského zastupiteľstva Šurany č. UZ/2018-Z bod VII. 

zo dňa 28.11.2018 v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Týmto uznesením bola schválená komisia 

v nasledovnom zložení: 

 

1. Karol Németh, predseda /NEKA/ 

2. Pavol Cvik, podpredseda /Smer-SD/ 

3. Jozef Klučka, člen /SNS/.  

 

Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve 

zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného 

zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. 

Komisia musí mať aspoň troch členov, ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet 

členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. 

 

    Po komunálnych voľbách konaných dňa 10.11.2018 má Mestské zastupiteľstvo Šurany 9 nezávislých 

poslancov /Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Mgr. Karol Kliment, Pavol Bartovič, Ing. Igor Bartovič, 

MUDr. Daša Viszlayová, Karol Németh, Ing. Miroslava Zahoráková, Ing. Andrea Heclová, JUDr. 

Roman Porubský/ 3 poslancov za Smer-SD /MUDr. Ján Kanás, Ing. František Tamašovič, Pavol Cvik/, 

1 poslanca za SNS /Jozef Klučka/. 

 

    Vzhľadom na uvedené, je na rozhodnutí poslancov mestského zastupiteľstva výber a zvolenie nového 

predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva Šurany. 

 

 

 
V Šuranoch dňa 26.05.2020 

 

                                                                                                      Ing. Marek Oremus, v.r. 

                                                                                                       Primátor mesta Šurany 

 

 

 

 
 


