Petržalskí poslanci budú tiež zverejňovať svoje majetkové pomery
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Poslanci Petržalky a jej starosta budú všetky dary alebo finančné prostriedky, ktoré získajú na
oficiálnych podujatiach z titulu svojej funkcie, viesť v osobitnom registri mestskej časti. Aj oni sa totiž
budú riadiť etickým kódexom, ktorý začal platiť vo februári tohto roku pre zamestnancov petržalského
miestneho úradu, teraz sa k nemu majú pridať aj pravidlá pre volených predstaviteľov mestskej časti.
Zásady transparentného konania volených predstaviteľov mestskej časti jednomyseľne schválili
petržalskí poslanci koncom februára. Etický kódex miestnych poslancov aj starostu okrem iného
zaväzuje zverejniť svoje majetkové pomery, ale aj funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré zároveň
vykonávajú s výkonom volenej funkcie. K starostovi, ktorý tieto informácie už zverejňuje na
internetovej stránke mestskej časti, sa tak pridá aj 35 poslancov zastupiteľstva. Cieľom týchto opatrení
je väčšia otvorenosť petržalskej samosprávy voči verejnosti a transparentnosť jej konania. Poslanci a
starosta sa tiež v etickom kódexe zaväzujú všetky dary alebo finančné prostriedky, ktoré získajú na
oficiálnych podujatiach z titulu svojej funkcie, viesť v osobitnom registri mestskej časti a používať ich
ako verejné zdroje pre verejné účely. Podľa etického kódexu sú výnimkou drobné upomienkové
predmety a propagačné materiály v hodnote neprevyšujúcej 50 eur. Starosta Petržalky i poslanci sa
tiež zaväzujú spraviť všetko, aby sa vyhli konfliktu záujmov, a to najmä pri nakladaní s majetkom
mestskej časti a hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami. Z etického kódexu ďalej vyplýva,
že ak má volený predstaviteľ priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom
rokovania orgánov mestskej časti, oznámi to miestnemu zastupiteľstvu, zdrží sa diskusie a nezúčastní
sa na príslušných rozhodnutiach tak, že o nich nebude hlasovať. Etický kódex volených predstaviteľov
mestskej časti Petržalka je len časť z balíka zásad transparentného fungovania mestskej časti, ktorý
poslanci schválili ešte vlani v máji s názvom Transparentná Petržalka. Ako uviedol na zasadnutí
miestneho zastupiteľstva starosta Petržalky Vladimír Bajan, príklad si mestská časť vzala od
viacerých slovenských miest, ktoré sú z hľadiska transparentného fungovania vysoko hodnotené, ako
je Martin či Prievidza. Mestská časť tiež v rámci férového fungovania samosprávy zriadila aj e-mailovú
adresu kodex@petrzalka.sk, na ktorú môžu obyvatelia zasielať svoje sťažnosti či podnety v súvislosti
s porušovaním etického kódexu.

