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ZÁPISNICA zo schôdze Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov (ďalej len „komisia“ v príslušnom gramatickom tvare) pri Mestskom 

zastupiteľstve v Nitre zo dňa 14.09.2022 so začiatkom o 12.30 hod. na čísle dverí 633 na MsÚ 

v Nitre. 

 

Z Á P I S N I C A  
Prítomní: 

Ing. Peter Oremus, PhD. 

František Hollý 

Mgr. Ján Greššo 

Mgr. Daniel Balko 

 

Ospravedlnení: 

Jozef Slíž  

PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 

Ing. Miloš Dovičovič 

 

Program: 

 

1. Otvorenie schôdze a privítanie členov 

2. Kontrola oznámení poslancov mestského zastupiteľstva v Nitre a primátora  

3. Rôzne  

4. Ukončenie zasadnutia 

 

Príloha: 

 

      Prezenčná listina zo zasadnutia komisie zo dňa 14.09.2022 

 

                   Ad 1. 

1. Predseda komisie Ing. Peter Oremus otvoril schôdzu komisie, privítal členov komisie na 

dnešnom zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

 

2. Následne predseda komisie Ing. Peter Oremus skonštatoval, že komisia je uznášania 

schopná prítomnosťou štyroch jej členov, čím sa dosiahla nadpolovičná väčšina členov 

potrebná na vydanie platného uznesenia. 

 

3. Z dôvodu neprítomnosti podpredsedu komisie p. poslanca Slíža bol navrhnutý ako 

podpredseda komisie pre účely tohto zasadnutia p. poslanec Hollý. Následne pristúpili 

členovia k hlasovaniu. 

Hlasovania sa zúčastnili 4 členovia komisie: 

 

Za – 4 hlasy 

 Proti – 0 hlasov 

 Zdržal sa – 0 hlasov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Pán poslanec Hollý sa na základe prijatého uznesenia stal podpredsedom komisie pre 

účely tohto zasadnutia.  
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Ad 2. 

1. Predseda komisie vyzval všetkých prítomných členov komisie, aby dôkladne 

skontrolovali úplnosť oznámení poslancov. Členovia komisie vykonali podrobnú kontrolu 

jednotlivých oznámení. 

 

2. Predseda komisie vyzval členov komisie, aby sa k vykonanej kontrole vyjadrili.  

 

3. Členovia komisie zistili v rámci kontroly oznámení tieto nasledovné nedostatky, resp. 

nejasnosti: 

 

a) v prípade p. poslankyne Královej doplniť údaje o majetkových pomeroch 

manžela  

 

4. Predseda komisie predložil návrh na schválenie uznesenia, ktorým bude poverený 

tajomník komisie, aby telefonicky vyzval poslanca na opätovné preverenie údajov podľa 

uvedených nedostatkov v bode 3. tohto článku zápisnice. Uvedené nedostatky komisia 

skontroluje na jeho ďalšom zasadnutí. Po krátkej rozprave o predloženom návrhu 

pristúpili členovia k hlasovaniu. 

Hlasovania sa zúčastnili 4 členovia komisie: 

 

Za – 4 hlasy 

 Proti – 0 hlasov 

 Zdržal sa – 0 hlasov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Ad 3. 

Vzhľadom na to, že neboli prednesené žiadne ďalšie návrhy, predseda komisie poďakoval 

členom komisie za účasť a ukončil dnešné zasadnutie. 

 

 

 

_______________________     _____________________ 

      Ing. Peter Oremus, PhD.      JUDr. Radoslav Dunčko 

 predseda komisie              tajomník komisie 

 

 

_______________________       

             František Hollý 

        podpredseda komisie             


