Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
19.06.2019



Zápisnica č. 3/2019
zo zasadnutie komisie konaného dňa 19.06.2019




Prítomní: 
Mgr. et Mgr. Marek Machata, JUDr. Michaela Biharyová, Mgr. Kamil Bodnár, Ing. Monika Ďurajková, Nikolaj Gečevský, Ing. Peter Strapák, Mgr. Michal Vicáň

Ospravedlnení:


Program:
Otvorenie
	Vyhodnotenie dodatočne poslaných podaní „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu a potvrdení o podanom daňovom priznaní za rok 2018“
	Rôzne

Bod 1. Otvorenie

Predseda komisie privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Komisia bez dodatočného doplnenia jednohlasne schválila program zasadnutia komisie.


Bod 2. Vyhodnotenie podaní „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu a potvrdení o podanom daňovom priznaní za rok 2018

     Komisia odsúhlasila otvorenie obálok a následnú kontrolu splnenia formálnych náležitostí podaní osôb, pri ktorých pri poslednom zasadnutí komisie KOVZ zo dňa 21.05.2019 boli zistené nedostatky. Jednalo sa o nasledovné osoby:

Mgr. Boris Čechvala – neuvedené príjmy za rok 2018
Ing. Vladimír Sirotka PhD. – nezdokladované príjmy za rok 2018, nevyplnené oznámenie o funkciách ( formulár )
Ing. Michal Gašaj PhD. - nevyplnené oznámenie o funkciách ( formulár )
Bc. Radovan Bajer – neuvedený príjem za rok 2018
Mgr. Attila Horváth – nedoložené potvrdenie o podanom daňovom priznaní za rok 2018
Dr. Pavol Jusko – nečitateľne vyplnený formulár
PhDr. Patrik Guldan – nedoloženie všetkých dokladov
Mgr. Martin Lazík - nedoloženie všetkých dokladov  
Ing. Anna Reinerová - nedoloženie všetkých dokladov 
Ing. Vladimír Sloboda - nedoloženie všetkých dokladov
Ing. Peter Turlík - nedoloženie všetkých dokladov

Komisia po otvorení a následnej kontrole podaní skonštatovala, že všetky osoby, okrem Mgr. Attilu Horvátha doplnili svoje podania. Mgr. Attila Horváth bol dňa 27.05.2019 vyzvaný k doplneniu podania, nakoľko nedoložil potvrdenie o podanom daňovom priznaní za rok 2018, do dnešného dňa predmetné podanie nedoložil.
 
Komisia jednohlasne rozhodla, že v zmysle čl. 7 ods. 6 zákona č. 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov požiada Mgr. Attilu Horvátha o vysvetlenie a v prípade nedostatočného zdôvodnenie začne príslušné konanie.
 
Hlasovanie:
Prítomní:7		za: 7		proti: 0		zdržali sa: 0 


Bod 3. Rôzne

Predseda komisie na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť







Mgr. et Mgr. Marek Machata, v.r.
          predseda komisie
























Mgr. Peter Florek, tajomník komisie
Tel.č.  02/48 284 509
E-mail: peter.florek@ruzinov.sk


