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MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 

Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu  

pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Stará Ľubovňa pri MsZ v Starej Ľubovni 

      zo dňa 01.04.2019                                                              č. 1/2019 

 

 

Miesto rokovania: malá zasadačka MsÚ v Starej Ľubovni 

Otvorenie:  16.00 h 

Ukončenie:  16.30 h 

 

Prítomní členovia komisie:  3 MUDr. Peter Bizovský, MPH 

      JUDr. Rastislav Stašák  

      Mgr. Ján Tomus  

Neprítomní členovia komisie: 1  Mgr. Michal Šipoš - ospravedlnený 

Ostatní prítomní:   1 Helena Vojteková - zapisovateľka 

 

 

 

K bodu č. 1: Otvorenie, schválenie programu rokovania 

 

Rokovanie otvoril a viedol predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií funkcionárov Mesta Stará Ľubovňa pri MsZ v Starej Ľubovni (ďalej len “komisia”) 

MUDr. Peter Bizovský, MPH. 

 

 N á v r h    programu rokovania:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Kontrola doručenia „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

za rok 2017“ 

3. Kontrola doručenia „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

za rok 2018“ 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

HLASOVANIE  

prítomnosť/kvórum:        3/2 

hlasovali za:   3 

(MUDr. Bizovský, MPH, JUDr. Stašák, Mgr. Tomus) 

hlasovali proti:  0 

hlasovania sa zdržali:  0 

 

 b o l o   prijaté 
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Uznesenie č. 1  
 

Komisia schvaľuje program 1. zasadnutia komisie v zmysle predloženého návrhu. 

 

 

K bodu č. 2: Kontrola doručenia „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov za rok 2017“ 

 

Členovia komisie skontrolovali, či všetci noví poslanci doručili „Oznámenia funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2017“ v zákonom stanovenej lehote, t. j. 

do 30 dní od zloženia sľubu poslanca MsZ. 

 

HLASOVANIE  

prítomnosť/kvórum:        3/2 

hlasovali za:   3 

(MUDr. Bizovský, MPH, JUDr. Stašák, Mgr. Tomus) 

hlasovali proti:  0 

hlasovania sa zdržali:  0 

 

 b o l o   prijaté 

 

Uznesenie č. 2 
 

Komisia konštatuje, že všetci noví poslanci doručili „Oznámenia funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov za rok 2017“ v zákonom stanovenej lehote. 

 

 

K bodu č. 3: Kontrola doručenia „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov za rok 2018“ 

 

Členovia komisie skontrolovali, či primátor mesta a všetci poslanci MsZ doručili 

„Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018“ v zákonom 

stanovenej lehote, t. j. do 31.03.2019. 

 

HLASOVANIE  

prítomnosť/kvórum:        3/2 

hlasovali za:   3 

(MUDr. Bizovský, MPH, JUDr. Stašák, Mgr. Tomus) 

hlasovali proti:  0 

hlasovania sa zdržali:  0 

 

 b o l o   prijaté 

 

Uznesenie č. 3 
 

Komisia konštatuje, že primátor mesta a všetci poslanci MsZ doručili „Oznámenia 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018“ v zákonom stanovenej 

lehote. 
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K bodu č. 4: Rôzne 

 

- 

 

 

K bodu č. 5: Záver 

 

Predseda MUDr. Peter Bizovský, MPH poďakoval prítomným za účasť na rokovaní 

komisie. 

 

 

Stará Ľubovňa 01.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda komisie:  MUDr. Peter Bizovský, MPH  ....................................... 

Členovia komisie: JUDr. Rastislav Stašák   ....................................... 

   Mgr. Ján Tomus    ....................................... 

 

 

 

 

 

 

Z a p í s a l a : Helena Vojteková    ....................................... 

 


