
 

 

 

 

    

 

                        

                 

                 

                 

 

 

           

          

          

 

             

    

 

 

           

   

 

 

           

           

          

     

         

      

           

    

 

 

              

     

        

 

                                                                           

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. 19/ 2022  

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

funkcionárov k onanej  dňa 30.5.2022   

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:1. O tvorenie.  

2.  Kontrola  plnenia  uznesení.                         

3.  Informácia  o s tave  podávaní  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, privítal 

prítomných poslancov PSK a oboznámil ich s programom rokovania. 

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

určený MUDr. Patrik Mihaľ. 

K  bodu  2:  

Predseda komisie Pavol Ceľuch vyhodnotil plnenie uznesenia č. 18/2022 zo dňa 

24.3.2022 ako splnené. 

K  bodu  3:  

Sekretár komisie informoval komisiu, že k zákonnom stanovenej lehote 30.4.2022 

všetci poslanci PSK si splnili svoju povinnosť a podali majetkové priznania. 

Členovia komisie prekontrolovali 31 majetkových priznaní poslancov, podľa abecedného 

poradia za rok 2021. 

Fyzickou kontrolou neboli zistené nedostatky závažného charakteru, aby komisia 

musela voči poslancovi začať konanie. 

Vyskytli sa len nedostatky formálneho charakteru v minimálnom rozsahu a neboli 

úmyselne zavinené. 

K  bodu  4:  

Členovia komisie požiadali sekretára komisie, aby telefonicky oslovil poslancova tí si 

opravili vzniknuté formálne nezrovnalosti. 

V závere predseda komisie prečítal návrh na uznesenie. 

Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 



 

 

 

             

 

 

     

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                                 

 

 

 

 

K  bodu  5:  

Predseda komisie Pavol Ceľuch poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

Vo Sveržove dňa 30.5.2022 

Zapísala: PhDr. Petrová, PhD. 

Overovateľ: MUDr. Patrik Mihaľ

Pavol Ceľuch 

predseda komisie 
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