MESTO BREZNO–MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Nám. gen. M. R- Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu: 2016/4755 - 18

ZÁPIS 3/2016
z pracovného zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, konaného dňa 8. decembra 2016 v zasadačke MsÚ Brezno – Námestie gen. M.
Štefánika 3
_____
Prítomní:

Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie
Ing. Mária Majerčíková, členka komisie
Ing. arch. Ján Králik, člen komisie
Ing. Peter Bánik, MsÚ Brezno, sekretár komisie

Ospravedlnený:

Mgr. Ján Račák, člen komisie

Rokovanie viedol:

Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola predložených Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných
funkcionárov za rok 2015
3. Rôzne
4. Záver

K bodu 1/
Otvorenie
Predseda komisie o 14.50 h. privítal prítomných a otvoril pracovné zasadnutie komisie. Skonštatoval,
že sú prítomní traja členovia komisie, čo je nadpolovičná väčšina. Komisia je uznášania sa schopná.

K bodu 2/
Kontrola predložených Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejných funkcionárov za rok 2015
Predseda komisie skonštatoval, že sekretár komisie rozposlal poslancom Výzvy na doloženie /
doplnenie Oznámenia podľa predchádzajúceho zápisu. Výzvy boli zaslané nasledovným poslancom:
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Bc. Barančok, Ing. Demian, PhDr. Dzurmanová, Ing. Fašang, Ing. Hašan, Ing. Kováčik, Ing. Macuľa,
Ing. Majerčíková, p. Maruškin, Ing. Ridzoň PhD., Mgr. Struhár, p. Tokár, MUDr. Laurinc
Wolframová. Zároveň skonštatoval, že sekretár komisie zabezpečil chýbajúce potvrdenia o ročnom
príjme za mesto za rok 2015 pre jednotlivých poslancov prostredníctvom mzdovej účtovníčky. Ďalej
komisia pristúpila ku kontrole písomných dokumentov, ktoré boli doručené komisii na základe
zaslaných výziev. Skonštatovala, že všetci poslanci, na základe výzvy, doplnili písomné dokumenty.
Pre úplné uzavretie kontroly je potrebné ešte u jednotlivých poslancov doriešiť nasledovné doplnenia
do majetkových pomerov pre jednotlivých poslancov tak ako je to uvedené nižšie v prehľadnej
tabuľke.
Por.
č.

Meno a priezvisko
verejného funkcionára

Výsledok kontroly

1.

Bc. Andrej Barančok

2.

Ing. Milan Hašan

3.

Ing. Vladimír Kvačkaj

4.

Ján Maruškin

5.

Ing. Miroslav Fašang

6.

Ing. Martin Ridzoň, PhD.

doložiť potvrdenie o ročnom príjme z OZ za rok 2015
skontrolovať v predloženom majetkovom priznaní
doplniť D) Majetkové pomery – nehnuteľný majetok – LV
( 3 krát)
doplniť bod 5 Výkon verejnej funkcie, doplniť bod 6b)
príjmy z iných funkcií, zamestnaní
doplniť bod 6a) príjmy z výkonu funkcie verejného
funkcionára, doplniť bod 6b) príjmy z iných funkcií,
zamestnaní, doplniť bod D) Majetkové pomery –
nehnuteľný majetok – LV, doložiť potvrdenie o ročnom
príjme od zamestnávateľa (daňový úrad) za rok 2015
doplniť bod 5 Výkon verejnej funkcie, doplniť bod D)
Majetkové pomery – nehnuteľný majetok – LV
doplniť bod 6a) príjmy z výkonu funkcie verejného
funkcionára, doplniť bod 6b) príjmy z iných funkcií,
zamestnaní,

K bodu 3)
Rôzne
Na návrh predsedu komisie sa prítomní členovia dohodli, že chýbajúce doplnenia prerokuje
s jednotlivými poslancami predseda komisie a zabezpečí doplnenie do majetkových priznaní.
O výsledku budú všetci členovia informovaní formou zápisu prostredníctvom sekretára komisie.

K bodu 4)
Záver
Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať podľa potreby a termín konania bude oznámený členom
komisie v dostatočnom časovom predstihu.
Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 15.15 h. bez prijatia uznesenia.
Ihneď po zasadnutí komisie predseda komisie všetky doručené dokumenty odniesol a uzamkol v
trezore na MsÚ, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno, umiestnenom na medziposchodí.
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Brezno, 09.12.2016

Ing. Vladimír Strmeň .v.r.
predseda komisie

Ing. Peter Bánik v.r.
sekretár komisie
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