Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
22.05.2017



Zápisnica č. 2/2017
zo zasadnutie komisie konaného dňa 22.05.2017



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

Ospravedlnení:
Ing. Tomáš Alscher, Mgr. Attila Horváth, JUDr. Daniela Šurinová, 



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. Otváranie obálok

Komisia skonštatovala, že všetci poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov a starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov zaslali obálky v termíne.  

Komisia hlasovala o troch spôsoboch skontrolovania obálok:
	otvorenie obálok a skontrolovanie po formálnej stránke

za: 6		proti: 0		zdržali sa: 2

	otvorenie obálok a skontrolovanie po obsahovej stránke:

za: 1		proti: 0		zdržali sa: 7

	neotvárať obálky:

za: 1		proti: 0		zdržali sa: 7


Komisia po otvorení a skontrolovaní obálok po formálnej stránke a opätovnom zapečatení obálok skonštatovala, že poslankyne Šimončičová a Štasselová nedoložili všetky doklady v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. Ústavný zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Podľa článku 7 ods. 2  zákona č. 357/2004 Z.z. „K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmu fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok“.




Podľa článku 7 ods. 6 zákona č. 357/2004	 Z.z.: Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je oprávnený v prípade pochybnosti o ich úplnosti alebo pravdivosti požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie. 							

Na základe vyššie uvedeného komisia poverila predsedu, aby požiadal poslankyne Šimončičovú a Štasselovú o ústne vysvetlenie na najbližšom zasadnutí komisie (jún 2017).
za: 7		proti: 0		zdržal sa: 1


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

