Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
19.06.2017



Zápisnica č. 3/2017
zo zasadnutie komisie konaného dňa 19.06.2017



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

Ospravedlnení:
Ing. Tomáš Alscher, JUDr. Daniela Šurinová, Ing. Tatiana Tomášková, 

Neprítomný:
Mgr. Attila Horváth,

Program:
	Otvorenie
	Ústne vysvetlenie poslankyne Šimončičovej a Štasselovej 
	Prerokovanie protestu prokurátora pod číslom Pd 208/16/1102-15 zo dňa 31.05.2017

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ... zo dňa ....., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 342/XIX/2016 zo dňa 18.10.2016
Prerokovanie protestu prokurátora pod číslom 36/17/1102-4 zo dňa 18.05.2017
Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. ... zo dňa ....., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.01.2017
	Rôzne


Bod 1. Otvorenie

Predseda komisie privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Oboznámil komisiu s programom rokovania a na základe požiadavky predkladateľa materiálu MVDr. Gajdoša, doplnil bod rôzne o materiál: 
„Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Ružinov č. .../2017 z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 7/2015 zo dňa 06.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov.“


Bod 2. Ústne vysvetlenie poslankyne Šimončičovej a Štasselovej

Na základe uznesenia  komisie zo dňa 22.5.2017 boli predsedom komisie požiadané poslankyne p. Šimončičová a Štasselová, aby ústne vysvetlili neúplné majetkové podanie v zmysle článku 7 ods. 2  zákona č. 357/2004 Z.z.    

Poslankyňa Štassselová informovala, že má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, t.j. do 30.6.2017.
Ing. Sloboda uviedol, že ústavný zákon č. 357/2004 Z.z neupravuje predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.



Čl. 7 ods 2 ústavného zákon 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“.

Poslankyňa Šimončičová prisľúbila doplnenie chýbajúceho dokladu k podanému majetkovému priznaniu. 


Body 3., 4., 5., 6., a doplnený bod 7

Komisia skonštatovala, že jej náplňou je:
	sledovať dodržiavanie ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  v znení neskorších predpisov 

informovať miestne zastupiteľstvo o dodržiavaní zákona,
v prípade potreby predkladať miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení
nasledujúce činnosti nie sú predmetom vyššie citovaného ústavného zákona:
	zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN,

vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať sa na kontrole jeho čerpania,
zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu
a z uvedeného dôvodu sa komisia nebude vyjadrovať k predloženým materiálom.

Zároveň komisia požiadala predsedu, aby na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov predložil návrh na zmenu Uznesenia č. 10/II/2017 zo dňa 16.12.2014 v časti Príloha k uzneseniu – Náplň činností komisií, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Hlasovanie:		za: 7		proti: 0		zdržali sa: 0


Bod 7. Rôzne

Komisia si dohodla termín ďalšieho zasadnutia komisie na 3.7.2017 (pondelok) o 15.15 h.
Predseda komisie na záver všetkým prítomným poďakoval 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

