
Záznam z rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu 

konaného 21.08.2012 

 

Prítomní: p. Vladimír Gallo - predseda, 

 členovia komisie: pp. Miloš Černák, Tomáš Fabor, Juraj Klein, Ľudmila 

Farkašovská,  

Ospravedlnení: Roman Masár, Adrián Arpai, Elena Pätoprstá 

Neospravedlnení: Gabriel Gaži, František Šebej 

  

Prizvaní: pp. Paulenová 

 

Zasadnutie komisie viedol predseda komisie p.Gallo. 

 

Program: 

1. Kontrola doplnenia odovzdaných oznámení a potvrdení o príjme poslancov za roky 

2009 a 2010 

2. Kontrola odovzdaných oznámení a potvrdení o príjme poslancov a starostu za rok 

2011 

3. Rôzne 

 

1. Kontrola doplnenia odovzdaných oznámení a potvrdení o príjme poslancov za roky 

2009 a 2010 

 

Členovia komisie konštatovali, že vyzvaní poslanci doplnili požadované údaje. 

 

Potvrdenie o podanom daňovom priznaní alebo o príjme za rok 2009 podľa čl. 7 ods. 2 

ústavného zákona neodovzdal v zmysle výzvy zo dňa 14.3.2011 p. Ľ. Flandera. 

 

Záver: 

P. Paulenová vyzve p. Flanderu na povinnosť odovzdať potvrdenia o podaní daňového 

priznania alebo potvrdenia o príjme za rok 2009 do 18.9.2012. 

 

 

2. Kontrola odovzdaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov....  a Potvrdení o podanom daňovom priznaní alebo o príjme za rok 2011 

 

Kontrolou doručených Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov....za rok 2011 a kontrolou odovzdaných potvrdení o podaní daňového priznania 

alebo potvrdenia o príjme za rok 2011 členovia komisie konštatovali, že: 

 

a) vyplnené tlačivo Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov....za rok 2011 v zmysle čl. 7 ods. 1 odovzdali všetci poslanci 

b) tlačivo Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov....za rok 

2011 v zmysle čl. 7 ods. 1 nebolo kompletne vyplnené u poslanca Pavla Ružičku. 

 

Záver: 

P. Paulenová vyzve p. Ružičku na povinnosť doplniť Oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov....za rok 2011 do 18.9.2012. 

 



c) potvrdenie o podanom daňovom priznaní alebo o príjme za rok 2011 podľa čl. 7 ods. 2 

ústavného zákona neodovzdali títo poslanci: 

Miloš Černák 

Elena Pätoprstá 

Michal Radosa 

Filip Štefanička 

Peter Hochschorner – komisia konštatovala neúplnosť potvrdenia o príjme 

 

Záver: 

1. P. Paulenová vyzve uvedených poslancov na povinnosť odovzdať potvrdenia o podaní 

daňového priznania alebo potvrdenia o príjme za rok 2011 do 18.9.2012. 

2. P. Paulenová spracuje prehľadnú tabuľku podľa rokov u všetkých poslancov 

s uvedením odovzdania požadovaných dokumentov. 

 

3. Rôzne 

Členovia komisie sa zaoberali materiálom Transparentná Petržalka, kde  v časti 1 Etika 

riadenia samosprávy, etika úradu v bode e/ je uvedené: 

„predkladať majetkové priznania starostu a poslancov a zverejňovať na internetovej 

stránke minimálne počas výkonu verejnej funkcie.“ 

 

Záver: 

Komisia skonštatovala, že tlačivo Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov....za príslušný  rok nezodpovedá tlačivu „majetkové priznanie“. Komisia zváži 

adekvátny spôsob zverejnenia požadovaného dokumentu. 

 

Upozornenie: 

Členovia komisie sa stretnú v deň zasadnutia miestneho zastupiteľstva – 25.9.2012 o 8,15 

hod. 

 

 

Vladimír Gallo 

            predseda komisie 

 

 

Začiatok zasadnutia: 15,00 hod. 

Ukončenie zasadnutia: 16,00 hod. 

 

 

Zapísala: PhDr. Paulenová 

    tajomník komisie 


