
 

 

 

 

    

 

      

                                            

                 

                 

 

 

 

            

            

           

             

      

             

    

 

             

 

 

              

           

              

   

 

 

            

           

               

             

  

 

 

        

Prešovský  samosprávny  kraj  
Komisia  na oc hranu  verejného z áujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  

Námestie  mieru  č. 2, 080 01 P    rešov  

Zápisnica  č. 18/ 2022  

zo z asadnutia k omisie  na oc hranu  verejného z áujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  

funkcionárov k onanej  dňa 24.3.2022   

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:1. O tvorenie.  

2.  Kontrola  plnenia  uznesení  

3.  Informácia  o s tave  podávania  Oznámení.     

4.  Diskusia.  

5.  Záver.  

K  bodu  1:  

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

zriadenej pri Zastupiteľstve PSK Pavol Ceľuch otvoril zasadnutie komisie. Predseda komisie 

požiadal prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého podpredsedu komisie 

PhDr. Ivana Hoptu, CSc. Privítal prítomných členov komisie a oboznámil ich s programom 

rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený. 

Za zapisovateľku bola určená PhDr. Gabriela Petrová, PhD. a za overovateľa zápisnice bol 

schválený Ing. Stanislav Kahanec. 

K  bodu  2:  

Predseda komisie Pavol Ceľuch konštatoval, že uznesenie č. 17/2021 bolo splnené. 

K  bodu  3:  

Sekretár komisie PhDr. Petrová informovala členov komisie o skutočnosti, že do 30 dní od 

zloženia poslaneckého sľubu všetci novozvolený poslanec podal Oznámenie o majetkových 

pomeroch, čím si splnili svoju zákonnú povinnosť v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

v platnom znení. 

K  bodu  4:  

Komisia sa zaoberala otázkami prípravy podávania Oznámení za rok 2021. Uložili sekretárovi 

komisie rozposlať elektronické vzory tlačív Oznámení poslancom PSK.. Zároveň súčasťou 

listu musí byť upozornenie na prípadné sankcie pri porušení lehôt na podávanie a pri neúplnom 

podaní. Zároveň je potrebné opätovne upozorniť na chyby, ktoré sa najčastejšie vyskytujú pri 

podávaní oznámení. 

K  bodu  5:  

V závere predseda komisie prečítal návrh na uznesenie. 



    

                                                                                          

 

 

         

 

 

    

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

          

                                                                                             

Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

Predseda komisie Pavol Ceľuch poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

V Prešove dňa 24.3.2022 

Zapísala: PhDr. Petrová, PhD. 

Overovateľ: Ing. Stanislav Kahanec 

Pavol Ceľuch 

predseda komisie 
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