ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI
VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV
Prítomní: Renáta Godárová
Valéria Kurucová
Ing.Daniel Pindeš
Predseda komisie Renáta Godárová privítala prítomných na prvom zasadnutí a oboznámila
členov, že neobdržala od verejného funkcionára (p.starostky) žiadne doklady/tlačivá,
k odkontrolovaniu, nakoľko sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Komisia sa zhodla v tom, že písomné oznámenie musí verejný funkcionár odovzdať komisii
na tlačivách na to určených s vypísaním všetkých náležitostí, dodržiavajúc ústavný zákon č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Členovia komisie naplánovali ďalšie stretnutie do 15 kalendárnych dní, t.j. najneskôr
17.05.2019, pričom verejný funkcionár (p.starostka) pripraví písomné oznámenie k tomuto
dátumu komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov.
Odôvodnenie:
Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov je verejný funkcionár - starosta do 30
dní odo dňa, kedy sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca
podať komisii písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie:
a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom
iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods.1 a 2 vyššie uvedeného zákona,
b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátno- zamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie
verejného funkcionára,
c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch
právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických
osôb, taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné pôžitky,
d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného
funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní
verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,
e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s nimi
žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa
trvalého
pobytu.
K písomnému oznámeniu verejný funkcionár priloží najneskôr do 30. apríla potvrdenie
o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na
daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci
kalendárny rok.
Predseda komisie sa na záver poďakoval prítomným za účasť na prvom zasadnutí komisie.
V Štitároch dňa: 03.05.2019

Renáta Godárová (predseda komisie)

