Komisia  na ochranu záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Miestneho zastupiteľstva  Mestskej časti Bratislava – Ružinov

Zápisnica č. 2/2012
zo zasadnutia Komisie na ochranu záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov           
     dňa 10.4.2012

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

Bod 1: Kontrola  majetkových priznaní poslancov m. č. Bratislava - Ružinov
Bod 2: Rôzne

K bodu 1
Všetci poslanci  m. č. Bratislava – Ružinov obdržali písomnú výzvu na podanie majetkového priznania dňa 1.3.2012 s termínom podania do 31.3.2012 (resp. 2.4.2012). Dňa 3.4.2012 na Miestnom zastupiteľstve predseda komisie Ing. Peter Hrapko oboznámil poslancov, že 4 poslanci si nesplnili svoju povinnosť a vyzval ich aby tak urobili. Do dňa 10.4.2012, kedy zasadala komisia na ochranu záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov majekové priznanie neodovzdali: Ing. Peter Valko  a Martin Barkol. 
Preto komisia  na ochranu záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov navrhuje podľa článku 9 odst. 1, pís. b zákona 357/2004 Z.z. aby zastupiteľstvo začalo konanie voči vyššie uvedeným poslancom. Podľa článku 9 odst. 10 pís. a uložilo im pokutu vo výške mesačnej odmeny poslancov.

Odsúhlasenie:      Za: 6         Proti: 0              Zdržali sa:  0

K bodu 2
Komisia na ochranu záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa ospravedlňuje za to, že neupozornila Miestne zastupiteľstvo, že majú o 18,00 hod. vystúpiť občania a neuvedomili si, že Miestne zastupiteľstvo skončilo skorej. Komisia navrhuje aby sa Miestne zastupiteľstvo ospravedlnilo občanom a pozmenilo čas vystúpenia občanov na 17,00 hod. a žiadame v budúcnosti referát organizačný a správy registratúry upozornilo, že sú prihlásení občania do diskusie.

Odsúhlasenie:  Za: 6          Proti: 0               Zdržali sa: 0

Ďalšie stretnutie komisie sa určuje na 2.5.2012 o 16,00 hod.
   
 

								    ...........................................
	
								predseda komisie
V Bratislave, dňa 13.2.2012
Zapísala: Mgr. Soboličová Ľudmila, tajomníčka 


Rozdeľovník:
Členovia komisie:  Ing. Hrapko, MUDr. Ferjenčík, PhDr. Guldan, Ing. Ižová, CSc., Ing. Kocián,      Ing. Klementis,  Ševčíková
Ostatní: Ing. Dušan pekár – starosta, Ing. Lýdia Adamovičová – prednostka, Mgr. Ján Buocik – zástupca starostu, Ing. Vladimír Sloboda – zástupca starostu

