
Zápisnica
zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov mesta Šurany, konaného dňa 10. 6. 2022 o 13.30 hodine 
na Mestskom úrade Šurany.

Prítomný: i

Karol Németh, predseda komisie 

Pavol Cvik, člen komisie 

Ing. František Hatina člen komisie 

Program:

1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovatel a a overovateľa zápisnice.
3. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Mestského 

zastúp,telstva v Šuranoch a zverejnenie majetkového priznania verejných funkcionárov na 
webovom sídle mesta Šurany (predseda komisie)

4. Záver.

Komisiu otvoril Karol Németh, predseda komisie.

Konštatoval že sú prítomní všetci členovia komisie a komisia je uznášaniaschopná.

Za zapisovateľa zápisnice bol určený Ing. František Hatina 

Za overovateľa zápisnice bol určený Pavol Cvik

3. Komisii boli predložené obálky v ktorých zvolený poslanci Mestského zastupiteľstva
”°“ “dí’ —

5^™ k0misie otvoľiIi obálky a vyhodnotili podané „Oznámenie“poslancov MsZ

K predloženým „Oznámeniam“ komisia nemala pripomienky a skonštatovala že všetci 
poslanci si svoju zákonnú povinnosť riadne splnili.

Predseda komisie p. Karol Németh predložil infomáciu a návrh na spôsob zverejňovania 
wnnľiľz ’ pnzna"' P°s,alKOV MsZ Šurany v súlade s ČI. 7 ods. 8 Ústavného zákona č
ľÍ„ o °u ľ“ vereJnéh0 záu-i™ Pri ^one funkcií verejných funkcionárov v 
nen, neskorších predpisov (dalej len „Ústavný zákon“), v zmysle ktorého sa zavádza 

povmnost pri,aktívneho zverejňovania podaných oznámení na internete, a to počas 
vy onu verejnej funkcie. Komisia obecného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva a 
zastúpite! stva mestských častí v Bratislave a v Košiciach ho zverejňuje na webovom sídle 
obce, mesta alebo mestskej častí, ak ho má zriadené. Okrem toho je tento príslušný orgáí 
povinný každému poskytnut informácie o podanom oznámení podľa zákona č 211/2000 Z 
z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ak obec, mesto alebo mestská časť nemá zriadené 
webove sídlo, pnslusna komisia je povinná poskytnúť informácie o týchto oznámeniach 
každej osobe sposobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k
zá~- í4 3 "V2"'' ^fdosť Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. (čl. 7 ods. 8 ústavného 
zakona - bod 34 a 35 novely Ústavný zákon č. 66/2019 Z. z.).



Toto majetkové priznanie sa bude zverejňovať v obmedzenom rozsahu navrhnutom 
komisiou na tlačive podľa Prílohy č. 1 v súlade s ČI. 7 ods. 6, 9 a 10 Ústavného zákona. 
Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákonom 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 
webovom sídle mesta prostredníctvom príslušných zamestnancov mestského úradu.

Hlasovanie za: Karol Németh, Ing. František Hatina, Pavol Cvik

4. Predsedajúci komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov mesta Šurany konštatoval, že program bol vyčerpaný. Poďakoval sa 
prítomným za účasť a rokovanie komisie ukončil.

Zapisovateľ zápisnice Ing. František Hatina

Overovateľ zápisnice Pavol Cvik

Šurany, dňa 10. 6. 2022



Uznesenie č. 1 /2022
zo dňa 10. 6. 2022

#s3SSSS£F3=aS„Ústavný zákon ), predloženého predsedom komisie v rámci bodu č. 3 programu: J

A. berie na vedomie

Infomiádu o povinnosti proaktfvneho zverejňovania podaných oznámení na internete
zastureíľtvaVatsľuniľer|VeJ fU"k?Íe- Komisia °b“”ého zastupiteľstva a mestského 
zastúpite1 stva a zastupitel stva mestských časti v Bratislave a v Košiciach ho zverejňuje na
webovom sídle obce, mesta alebo mestskej časti, ak ho má zriadené. Okrem toho k tento
f 2 ľ/2000T P°Th ^aždému Poskytnúť informácie o podanom oznámení podľa zákona 
c. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ak obec, mesto alebo mestskáľast’
07nľmZnadeiľílW!|b0Ve 'ť10’ príslušná komisia Je povinná poskytnúť informácie o týchto 
oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom
n ľpe k mfo_, teda na tzv. žiadosť podľa zákona , 211/2000 Z z (čl 7ods 

8 ústavného zakona - bod 34 a 35 novely Ústavný zákon č. 66/2019 Z. z.).

B. schvaľuje

Návrh sposobu zverejnenia majetkového priznania poslancov MsZ Šurany v obmedzenom 
ozsahu navrhnutom komisiou na tlačive podľa Prílohy č. 1 v súlade s Čl 7 ods 6 9 a 10

ľzákľnom ÍW20Urztn>m ®UrÓpSkebo pflameM“ a (EÚ) 2016/679 (GDPR) 
a zákonom c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
ÄtÄCÍ*”prislušných 2am—v mestského

c. ukladá

predsedovi komisie

predložiť návrh spôsobu zverejnenia majetkového priznania uvedený v bode B
a zabezpečiť odovzdanie majetkových priznaní poslancov MsZ na jeho zveretenie 
prostredníctvom prednostky MsÚ Šurany. J zverejnenie

Hlasovanie: prítomný: 3, za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

T: do 31. 8.2022

V Šuranoch, 10. 6. 2022

Zapísal: Ing. Frájtóf ek Hatina, v. r.
vi « a # b/J h f 9Si

cien komisie Karol Németh., v. r. j 
predseda komisie V


