Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
04.04.2017

Zápisnica č. 1/2017
zo zasadnutie komisie konaného dňa 04.04.2017


Prítomní: 
Bc. Radovan Bajer, Mgr. Martina Fondrková, Dr. Pavol Jusko, Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Martin Patoprstý, Ing. Vladimír Sloboda, JUDr. Daniela Šurinová, JUDr. Martin Vojtašovič, 

Ospravedlnení:
Ing. Tomáš Alscher, Mgr. Attila Horváth, Ing. Tatiana Tomášková, 

Program:
	Otvorenie
	Vyhodnotenie podania písomného oznámenia funkcií, činností a majetkových pomerov
	Rôzne



Bod 1. Otvorenie

Predseda komisie privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Oboznámil komisiu s programom rokovania.


Bod 2. Vyhodnotenie podania písomného oznámenia funkcií, činností a majetkových pomerov

Predseda komisie informoval, že všetci poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov a starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov zaslali obálky v termíne do 31.3.2017. 


Bod 3. Rôzne

Ing. Sloboda sa zaujímal o možnosť požiadať o informáciu, či majetkové priznania v zmysle zákona 552/2003 Z.z. podali aj vedúci zamestnanci a vedúci zamestnanci, ktorí zároveň zastávajú pozíciu štatutárneho orgánu v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mestskej časti Bratislava – Ružinov.


Ďalej Ing. Sloboda navrhol, aby sa na najbližšom rokovaní komisie otvárali obálky za účelom kontroly (po formálnej stránke), či boli majetkové priznania skutočne podané.
Hlasovanie:
prítomní:   8		
za: 	     7 	- Bajer, Fondrková, Matúšek, Patoprstý, Sloboda, Šurinová, Vojtašovič
proti:         0
zdržal sa: 1 - Jusko, žiada pokračovať v doterajšej praxi, nakoľko nebol podaní podnet na žiadneho poslanca, otvárať iba tie obálky s podnetom na KOVZ. Ak navrhovanou formálnou kontrolou otvorením obálky sa zistí, že nebolo podanie vykonané úplne a riadne nedôjde k žiadnej sankcií voči poslancovi a preto tento postup je skutočné je formálnym postupom.






Dr. Jusko sa informoval, či majetkové priznanie podali v zmysle zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (par.10,ods.2) aj vedúci zamestnanci, vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Ide o zamestnancov, ktorých zamestnavaťelmi sú obce, ako aj nimi zriadené či založené právnické osoby, kde je účasť zakladateľa obce vyššia ako 67%. Na uvedenú činnosť upozornil miestný kontrolór v Správe o výsledku kontroly hospodárenia Cultus a.s č. 7/16 z  22.11.2016


JUDr. Šurinová vysvetlila, že v zmysle § 10 ods. 2 zákona 552/2003 Z.z. podávajú uvedení zamestnanci majetkové priznanie mestskej časti. 

Predseda komisie na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť.










         Bc. Radovan Bajer, v.r.
            predseda komisie





















Silvia Valčeková, tajomníčka komisie
Tel.č.  02/48 284 227
E-mail: silvia.valcekova@ruzinov.sk

