Zápis
zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu, konanej dňa 16.4.2018 o 17,00 hod.
v zasadačke Obecného úrade Jaslovské Bohunice, Nám. sv. Michala 36/10A.
Prítomní: Viliam Čapkovič - predseda, členovia Ing. Štefan Dubovský a Ing. Vladimír Pekár.
Program:
1. Otvorenie.
2. Majetkové priznanie starostky Boženy Krajčovičovej za kalendárny rok 2017
Rokovanie komisie otvoril a viedol Viliam Čapkovič – predseda komisie.
Prítomní členovia komisie boli poučení o zachovávaní mlčanlivosti v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov – vykonala Božena Hideghétiová (poverená osoba).
Po otvorení rokovania prítomní pristúpili k otváraniu obálok.
Podľa č.7 ods. 1 zák. č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je verejný funkcionár povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a
počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny. Komisia
konštatuje, že starostka Božena Krajčovičová doručila majetkové priznanie 29.3.2018, čo je v zákonom
stanovenom termín (podľa prezenčnej pečiatky na zalepenej obálke) na doporučených tlačivách
majetkové priznanie za rok 2017, ktoré bolo riadne zaevidované.
Po preskúmaní majetkového priznania neboli zistené žiadne nezrovnalosti ani iné nedostatky
a majetkové priznanie spĺňa všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona.
Na záver komisia v súlade so zákonom 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov:
splnomocňuje
predsedu komisie Viliama Čapkoviča, aby na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva podal
správu o zasadnutí komisie a oboznámil ho s výsledkom rokovania a súčasne
odporúča
1. Obecnému zastupiteľstvu obce Jaslovské Bohunice, aby predloženú správu o preskúmaní majetkového priznanie starostky Boženy Krajčovičovej za kalendárny rok 2017 vzalo na vedomie.
2. Obecný úrad je povinný archivovať predložené majetkové priznania a oznámenie funkcionára tak,
ako mu to ukladá zákon a zamedziť tak úniku osobných údajov. Archivovať a ukladať ich v sídle
obecného úradu a tieto je možné vydať len predsedovi komisie.
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