Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
22.8.2016



Zápisnica č. 3/2016
zo zasadnutie komisie konaného dňa 22.8.2016



Prítomní: 
Bc. Radovan Bajer, Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martina Fondrková, Dr. Pavol Jusko, Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Vladimír Sloboda, JUDr. Daniela Šurinová, Ing. Tatiana Tomášková, 

Ospravedlnení:
Mgr. Attila Horváth, Ing. Martin Patoprstý, JUDr. Martin Vojtašovič, 



Program:
	Otvorenie

Preverenie užívania fotoaparátu PhDr. Guldanom, poslancom MZ
Rôzne


Bod 1. Otvorenie

Predseda komisie privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. 


Bod 2. Preverenie užívania fotoaparátu PhDr. Guldanom, poslancom MZ

Predseda komisie uviedol, že v zmysle uznesenia MZ č. 296/XVI/2016 zo dňa 21.6.2016 listom pozval k prerokovaniu problematiky užívania fotoaparátu poslanca PhDr. Guldana a riaditeľku Cultusu pani Kozákovú.

Následne Ing. Sloboda, ktorý podal podnet na preskúmanie používania fotoaparátu poslancom PhDr. Guldanom, zakúpeného Cultusom uviedol, že bol porušený čl. 4 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.. Ďalej konštatoval, že uvedený zákon v čl. 9 ods. 10 písm. e) rieši pokutu za porušenie čl. 4 a v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára.

PhDr. Guldan informoval prítomných o spôsobe nadobudnutia fotoaparátu do bezodplatného užívania a o dôvodoch jeho používania Na záver konštatoval, že spôsob akým dostal fotoaparát do užívania považuje za legitímny

Pani Kozáková  - riaditeľka Cultusu, uviedla dôvody uzatvorenie predmetnej zmluvy.

Poslankyne pani Tomášková a JUDr. Šurinová sa vyjadrili k používaniu fotoaparátu a k uzatvorenej zmluve medzi poslancom a Cultusom a odporučili ukončiť zmluvný vzťah a vrátiť fotoaparát.









Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov konštatuje,
že bol porušený čl. 4 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z.

Hlasovanie:
prítomní: 8		za: 8			proti: 0			zdržali sa: 0


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov predloží materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

Hlasovanie:
prítomní: 8		za: 8			proti: 0			zdržali sa: 0


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov odporúča ukončenie zmluvy o bezodplatnom užívaní veci a vrátenie veci 

Hlasovanie:
prítomní: 8		za: 8			proti: 0			zdržali sa: 0


Bod 3. Rôzne

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

