
1  

 
  
 

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 
Z á p i s n i c a 

 
z rokovania Komisienaochranuverejnéhozáujmu 

privýkonefunkciífunkcionárov Mesta StaráĽubovňa 
zo dňa 02.05.2016 č. 4/2016 
 
 Miesto rokovania:   malá zasadačka MsÚ v Starej Ľubovni 
 Začiatok a koniec rokovania: 13.00 –14.10 h 
 Prítomní:    MUDr. Peter Bizovský, MPH 
     Mgr. Michal Dic 
     RNDr. Valent Jaržembovský 
     JUDr. Rastislav Stašák 
      
Ospravedlnený:   Mgr. Michal Šipoš 
 Prizvaní:    PhDr. Ľuboš Tomko – k bodu č. 2 
     JUDr. Katarína Železníková – k bodu č. 2 
     Helena Vojteková - zapisovateľka 
 
 
Program:  
 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Informácia o prebiehajúcom súdnom spore 
3. Otváranie obálok a kontrola úplnosti doručených „Oznámení funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerovza rok 2015“ 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
 
K bodu č. 1  

Predseda MUDr. Peter Bizovský, MPH privítal prítomných a otvoril 4. rokovanie 
Komisienaochranuverejnéhozáujmuprivýkonefunkciífunkcionárov Mesta StaráĽubovňa 
(ďalejlen “komisia”). 

Zároveň prítomných oboznámil s navrhovaným programom rokovania.  
 
Uznesenie č. 10:  

Komisia   s c h v a ľ u j e   program 4. rokovania v zmysle predloženého návrhu. 
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K bodu č. 2 
  Primátor mesta PhDr. Ľuboš Tomko a referentka právneho oddelenia JUDr. 
Katarína Železníková informovali členov komisie o prebiehajúcom súdnom spore vo veci 
sprístupnenia informácií o majetkových pomeroch primátora mesta a poslancov MsZ za r. 
2011 a 2012 (viď prílohu). 
 
Uznesenie č. 11: 
  Komisia    b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o prebiehajúcom súdnom spore vo 
veci sprístupnenia informácií o majetkových pomeroch primátora mesta a poslancov MsZ za 
r. 2011 a 2012. 
 
 
K bodu č. 3  

Členovia komisie postupne otvorili a skontrolovali úplnosť 20 doručených 
„Oznámenífunkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2015“poslancov MsZ 
a primátora mesta. 

Zároveň skontrolovali, či k uvedeným oznámeniam poslanci priložili, resp. v termíne 
do 30.04.2016 dodatočne priložili „kópiu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb 
za rok 2015“ alebo „potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických 
osôb za rok 2015“ alebo iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, 
ktoré získali v roku 2015“. 

 
Uznesenie č. 12:  

Komisia   k o n š t a t u j e ,  že všetci poslanciMsZ a primátor mesta si splnili svoju 
povinnosť v zmysle čl. 7 ods. 1 a 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a     nemá námi etky voči doručeným 
„Oznámeniamfunkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2015“ a k nim 
priloženým „kópiám daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2015“ alebo 
„potvrdeniam o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2015“ 
alebo iným dokladom vydávaným na daňové účely, potvrdzujúcim sumu príjmov, ktoré 
získali v roku 2015“. 
 
 
K bodu č. 4 
 
- 
 
 
K bodu č. 5 
 Predseda MUDr. Peter Bizovský, MPHpoďakoval prítomným za účasť na rokovaní 
komisie. 
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HLASOVANIE o prijatých uzneseniach počet členov komisie:  5 
prítomní:   4 
hlasovali za:    
(MUDr. Bizovský, MPH, Mgr. Dic, RNDr. Jaržembovský, JUDr. Stašák) 
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
 
 
Stará Ľubovňa 02.05.2016 
 
 
 
 
 
      MUDr. Peter Bizovský, MPH 
        predseda komisie 
  
 
 
 
 
 
Z a p í s a l a : Helena Vojteková 
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P R Í L O H A 
 
K bodu č. 2 

 
Žiadateľ sa dňa 5. novembra 2013  obrátil na Mesto Stará Ľubovňa so žiadosťou 

o sprístupnenie informácií o majetkových pomeroch primátora mesta Stará Ľubovňa 
a všetkých poslancov mesta Stará Ľubovňa za roky 2012 a 2011.  

Súčasne požiadal aj o sprístupnenie informácie o dátume, kedy primátor mesta Stará 
Ľubovňa a každý z poslancov mestského zastupiteľstva mesta Stará Ľubovňa podali 
oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov komisii mestského 
zastupiteľstva za roky 2011, 2012 a 2013. Zároveň žiadal, aby mu boli požadované 
informácie sprístupnené elektronickou poštou. V zmysle zákona o poskytovaní informácií, je 
zákonná lehota vybavenia žiadosti 8 pracovných dní, túto lehotu je možné predĺžiť o ďalších 
8 pracovných dní. 

Zamestnanec Mestského úradu mu dňa 6.11.2013 oznámil, že Mesto nedisponuje 
informáciami, ktoré žiadateľ požadoval a zároveň mu doporučil, aby sa so svojou žiadosťou 
obrátil na predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcii 
funkcionárov mesta.  

Žiadateľ sa teda obrátil dňa 6.11.2013 so žiadosťou na predsedu vyššie uvedenej 
Komisie. Predseda Komisie mu dňa 18.11.2013 odpovedal, že napriek tomu, že jeho žiadosť 
neobsahovala predpísané náležitosti, predložil ju príslušnej Komisii.  
Keďže podľa záverov ku ktorým dospela Komisia nie je možné spísať v zákonom stanovenej 
lehote všetky požadované informácie, navrhol žiadateľovi, aby sa dostavil osobne počas 
úradných hodín na Mestský úrad a nahliadol do spisového materiálu. Súčasne mu navrhol 
možnosť, aby si vyhotovil odpis alebo výpis tých informácií, ktoré je možné podľa zákona 
sprístupniť, resp. skopírovať si tieto informácie na technický nosič dát.  

V zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ak 
informáciu nie je možné sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba 
so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie. Takýmto spôsobom môže byť aj 
nahliadnutie do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis. Presne takýto spôsob 
bol žalobcovi navrhnutý, žalobca však nemal záujem na takomto spôsobe sprístupnenia 
informácií a iný spôsob nenavrhol.  

Žiadateľ však oponoval, že nahliadnutie pre neho nie je možné, nakoľko sa zdržiava 
mimo územia mesta Stará Ľubovňa a cestovanie by pre neho predstavovalo zvýšené náklady. 
Povinná osoba (Mesto) mu nevyhovelo spôsob sprístupnenia, a preto sa žiadateľ odvolal na 1. 
stupňový orgán ( v tomto prípade na primátora Mesta). Primátor Mesta potvrdil rozhodnutie 
Mestského úradu, na čo sa žiadateľ odvolal na 2. stupňový orgán ( Krajský súd v sídle kraja). 
Krajský súd zrušil rozhodnutie primátora Mesta a zaviazal Mesto nahradiť trovy konania 
žiadateľovi. Na to sa Mesto Stará Ľubovňa odvolalo na Najvyšší súd SR v zákonnej lehote 
dňa 17.06.2015.  
 


