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

funkcionárov mesta Šurany, konaného dňa 25. 1. 2023 o 14.00 hodine 
na Mestskom úrade Šurany.

Prítomný:

Karol Németh, predseda komisie 

Mgr. Dušan Rampašek 

Pavol Cvik, člen komisie 

Radoslav Šťuha člen komisie 

Program:

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

zastupiteľstva 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 Pavol Cvik 

Za overovateľa zápisnice bol určený Mgr. Dušan Rampašek

3. Komisii boli predložené obálky v ktorých zvolený poslanci Mestského zastupiteľstva
Šurany predložili vyplnené „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov“ za rok 2021.
Členovia komisie otvorili obálky a vyhodnotili podané „Oznámenie“poslancov MsZ 
Šurany.

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

Predseda komisie p. Karol Németh predložil informáciu a návrh na spôsob zverejňovania 
majetkových priznaní poslancov MsZ Šurany v súlade s ČI. 7 ods. 8 Ústavného zákona č 
3:>7/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústavný zákon“), v zmysle ktorého sa zavádza 
povinnosť proaktívneho zverejňovania podaných oznámení na internete, a to počas 
výkonu verejnej funkcie. Komisia obecného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva a 
zastupitel stva mestských častí v Bratislave a v Košiciach ho zverejňuje na webovom sídle 
obce, mesta alebo mestskej časti, ak ho má zriadené. Okrem toho je tento príslušný orgán 
povinný každému poskytnúť 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, príslušná komisia je povinná poskytnúť informácie o týchto oznámeniach 
každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k 
informáciám, teda na tzv. infožiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. (ČI. 7 ods. 8 ústavného 
zákona - 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, Mgr. Dušan Rampašek, Pavol Cvik, Radoslav Šťuha

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 Pavol Cvik ,
<

Overovateľ zápisnice Mgr. Dušan Rampašek

Šurany, dňa 25. 1.2023



Uznesenie č. 1 /2023
zo dňa 25. 1. 2023

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 
zastupiteľstva Šurany vyhodnotila podané „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov poslancov MsZ Šurany a po prerokovaní materiálu s názvom 
„Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov na webovom sídle mesta Šurany - 
informácia“ v súlade s ČI. 7 ods. 8 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Ústavný zákon“), predloženého predsedom komisie v rámci bodu č. 3 programu:

A. berie na vedomie

Informáciu o povinnosti proaktívneho zverejňovania podaných oznámení na internete, 
a to počas výkonu verejnej funkcie. Komisia obecného zastupiteľstva a mestského 
zastupiteľstva a zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a v Košiciach ho zverejňuje na 
webovom sídle obce, mesta alebo mestskej časti, ak ho má zriadené. Okrem toho je tento 
príslušný orgán povinný každému poskytnúť informácie o podanom oznámení podľa zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ak obec, mesto alebo mestská časť 
nemá zriadené webové sídlo, príslušná komisia je povinná poskytnúť infonnácie o týchto 
oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom 
prístupe k informáciám, teda na tzv. infožiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. (čl. 7 ods. 
8 ústavného zákona - bod 34 a 35 novely Ústavný zákon č. 66/2019 Z. z.).

B. schvaľuje

Návrh spôsobu zverejnenia majetkového priznania poslancov MsZ Šurany v obmedzenom 
rozsahu navrhnutom komisiou na tlačive podľa Prílohy č. 1 v súlade s Čl. 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, ktorým budú predložené na zverejnenie.

C. ukladá

predsedovi komisie

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

T: do 1.4.2023

Hlasovanie: prítomný: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

V Šuranoch, 25. 1. 2023

Zapísal: Pavol Cvik, v. r. 
člen komisie

L

Karol Németh., v. r.f 
predseda komisie


