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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. deklaruje
záujem plniť opatrenia uvedené v Protikorupčnom minime pre Bratislavu a zvýšiť
tak transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj informovanosť obyvateľov Bratislavy
o veciach verejných vrátane majetkových priznaní poslancov mestského
zastupiteľstva,

B.

berie na vedomie,

že v súlade s čl. 7 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“) zverejňuje Komisia na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na webovom sídle
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy oznámenia podané poslancami
mestského zastupiteľstva podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného
záujmu, a to jednotlivo v profile každého poslanca/poslankyne mestského
zastupiteľstva počas výkonu tejto verejnej funkcie s týmito obmedzeniami, ak nemá
súhlas podľa bodu C. tohto uznesenia na zverejnenie v širšom alebo celom rozsahu:
1. osobné údaje poslancov mestského zastupiteľstva sa zverejňujú len v rozsahu
titul, meno a priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva,
2. nezverejňujú
sa
údaje
o majetkových
pomeroch
a osobné
údaje
manžela/manželky
poslanca/poslankyne
mestského
zastupiteľstva
a neplnoletých detí, ktoré s ním/ňou žijú v domácnosti,
3. nezverejňujú sa také údaje o majetkových pomeroch poslancov mestského
zastupiteľstva, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný
funkcionár vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch podľa
čl. 7 ods. 4 písm. c) až f) ústavného zákona o ochrane verejného záujmu,
4. nezverejňujú sa doklady podľa čl. 7 ods. 2 ústavného zákona o ochrane verejného
záujmu (t. j. daňové doklady).

C. schvaľuje
vzor tlačiva pre vyjadrenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov a iných
údajov, ktoré poslanec/poslankyňa mestského zastupiteľstva a v prípadoch, ak je to
potrebné, aj manžel/manželka poslanca/poslankyne mestského zastupiteľstva
vyplňuje na účely zverejňovania oznámenia podávaného poslancom/poslankyňou
mestského zastupiteľstva podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného
záujmu v celom rozsahu alebo v rozsahu širšom, ako to ukladá ústavný zákon
o ochrane verejného záujmu.

D. ukladá
poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
aby písomne informovali Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
alebo iným spôsobom určeným predsedom tejto komisie o podaní majetkového
priznania elektronickými prostriedkami v súlade s čl. 7 ods. 12 a čl. 8 ods. 8
ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

E.

žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
1. aby pri predkladaní aktualizácií Protikorupčného minima pre Bratislavu
vyhodnocoval bod 26 tohto dokumentu ako splnené opatrenie v rámci politiky
etiky,
T: od 1. 1. 2020
2. aby zabezpečil, že príslušní zamestnanci Magistrátu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy poskytnú súčinnosť predsedovi a tajomníčke komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ak o to požiadajú,
pri plnení ich úloh vyplývajúcich z ústavného zákona o ochrane verejného záujmu,
ktoré sú uvedené v bode B. tohto uznesenia.
T: priebežne a bezodkladne
od 1. 1. 2020

Dôvodová správa
Protikorupčné minimum pre Bratislavu bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) na jeho
rokovaní dňa 2. 2. 2012 v zmysle Priorít hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011- 2014,
ktoré prijali poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 2. 6. 2011.
Schválené minimum vychádza z odporúčaní organizácii, ktoré sa dlhodobo venujú
transparentnosti vo verejnom živote (osobitne Transparency International Slovensko), zo
skúsenosti z pôsobenia bratislavskej samosprávy a tiež z podnetov od poslancov mestského
zastupiteľstva. Dokument je označený ako minimum, ale v konečnom dôsledku obsahuje
veľa nástrojov, ako urobiť rozhodovanie mesta ešte viac otvoreným a transparentným, aby
sa Bratislava stala jedným z najtransparentnejších miest na Slovensku.
Protikorupčné minimum je rozpracované do dvanástich oblasti, ktoré sa týkajú
nakladania s majetkom mesta, personálnej politiky, spoluúčasti verejnosti na rozhodovaní,
prístupu k informáciám, politiky etiky a predchádzaniu konfliktu záujmov, mediálnej
politiky mesta, územného plánovania a regulácie investičných aktivít, rozhodovania pri
prideľovaní grantov a dotácii, transparentnosti v činnosti podnikov, v ktorých má mesto
rozhodujúcu účasť, verejného obstarávania, transparentného rozpočtovania a politiky
prideľovania nájomných bytov a miest v sociálnych zariadeniach.
Práve oblasť politiky etiky a predchádzania konfliktu záujmov sa zaoberá otázkou,
akou je aj predkladanie, kontrola a zverejňovanie majetkových priznaní poslancov
mestského zastupiteľstva a svojimi ambíciami presahuje rámec ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“).
Určitým spôsobom ide o dobrovoľné prihlásenie sa k plneniu povinností nad rámec tohto
ústavného zákona, k čomu možno s účinnosťou od 1. 1. 2020 nepochybne zaradiť aj
zverejňovanie majetkových priznaní poslancami mestského zastupiteľstva v celom rozsahu,
resp. rozsahu širšom, v akom to ukladá ústavný zákon o ochrane verejného záujmu.
Cieľom predloženého materiálu je:
 umožniť tým poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí s tým prejavia súhlas,
zverejňovanie ich majetkových priznaní v osobných profiloch na webovom sídle
hlavného mesta v celom rozsahu alebo v rozsahu širšom, ako to požaduje ústavný
zákon o ochrane verejného záujmu,
 upraviť organizačný,
zverejňovanie,

personálny

a materiálno-technický

rámec

pre

takéto

 prispieť k väčšej otvorenosti a transparentnosti správy hlavného mesta SR
Bratislavy, k jej lepšiemu hodnoteniu zo strany mimovládnych organizácií
zaoberajúcich sa bojom proti korupcii a klientelizmu a k plneniu Protikorupčného
minima pre Bratislavu.
Všeobecne
Hlavným zmyslom princípu transparentnosti verejnej správy vrátane správy
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „Bratislava“) je ochrana verejného

záujmu a zníženie priestoru pre korupciu a klientelizmus. Otvorenosť a transparentnosť má
však aj iný, širší zmysel, keďže dokáže vplývať na ochranu individuálnych práv jednotlivca,
v kontexte Bratislavy najmä v rôznych administratívnych konaniach.
Pokiaľ ide o ochranu verejného záujmu, snaha riešiť túto otázku aj legislatívne je na
Slovensku dlhodobá. Prvý komplexnejší prístup predstavoval už zákon Slovenskej národnej
rady č. 314/1992 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu
(vzťahoval sa len na poslancov Slovenskej národnej rady a členov vlády SR), ktorý bol
neskôr nahradený ústavným zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z.
o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych
funkcionárov a ten bol následne nahradený v súčasnosti platným ústavným zákonom
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov.
Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu bol zásadne novelizovaný v roku 2019,
a to dvakrát, pričom priniesol viaceré aj pozitívne zmeny v prospech väčšej transparentnosti
verejnej správy, a to s účinnosťou od 1. 1. 2020. Spomedzi viacerých zmien a doplnení
ústavného zákona o ochrane verejného záujmu možno uviesť:
1.

Povinné zverejňovanie majetkových priznaní poslancov mestského zastupiteľstva
na webovom sídle hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s určitými
obmedzeniami uvedenými v čl. 7 ods. 8 až 11 tohto ústavného zákona.

2.

Zavedenie možnosti podať majetkové priznanie elektronickými prostriedkami
v zmysle zákona o e-Governmente (t.j. na ústrednom portáli verejnej správy).

3.

Rozšírenie obsahu podávaných majetkových priznaní aj o dary a iné výhody, ktoré
poslanec/poslankyňa mestského zastupiteľstva prijali, resp. širšie poňatie
majetkových pomerov zahŕňajúcich aj užívanie hnuteľných vecí a nehnuteľných
vecí a vyjadrovanie podielov v rámci týchto majetkových pomerov.

4.

Výslovné zakotvenie povinnosti, že poslanec/poslankyňa mestského zastupiteľstva
je povinný/povinná podať majetkové priznanie každému príslušnému orgánu
osobitne (t.j. nestačí podať len na mestskej časti alebo len na hlavnom meste, či na
vyššom územnom celku).

5.

Povinný vzor tlačiva na podanie majetkového priznania, ktorý tvorí prílohu č. 1
a prílohu č. 2 k tomuto ústavnému zákonu vrátane zmeny lehoty na podávanie
každoročných majetkových priznaní z 31. marca na 30. apríla príslušného
kalendárneho roka.

6.

Sprísnenie požiadaviek na tzv. daňové doklady, keď už nebude stačiť len
potvrdenie o podaní daňového dokladu, resp. potvrdenie o príjmoch, ale bude sa
vyžadovať buď kópia daňového priznania alebo daňový doklad, ktorý musí
obsahovať sumu príjmov.

Napriek vyššie uvedenému má ústavný zákon o ochrane verejného záujmu viaceré
nedostatky, z ktorých niektoré však možno prekonať vlastnou iniciatívou dotknutých
verejných funkcionárov, t. j. poslancov mestského zastupiteľstva, čo je jedným z cieľov tohto
materiálu.

K bodom uznesenia a prílohám materiálu
V bode B. v spojení s bodom C. uznesenia sa zavádza možnosť zverejňovania
majetkových priznaní poslancov mestského zastupiteľstva v osobnom profile každého
z týchto verejných funkcionárov na webovom sídle Bratislavy v celom rozsahu alebo
v rozsahu širšom, ako to požaduje ústavný zákon na ochranu verejného záujmu za
podmienky, že s tým dotknutý verejný funkcionár súhlasí, čo dá najavo súhlasom so
spracúvaním a zverejnením aj tých údajov vrátane osobných údajov, ktoré sa inak v zmysle
ústavného zákona o ochrane verejného záujmu nezverejňujú.
Údaje, ktoré sa v súlade s ustanoveniami čl. 7 ods. 8 až 11 nezverejňujú, sú zhrnuté
v bode B. uznesenia v zozname obmedzení a podrobnejšie v samotnom ústavnom zákona
o ochrane verejného záujmu.
Vzor tlačiva na podanie majetkového priznania, ktoré sa každoročne po novom od 1.
1. 2020 podáva k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny
rok, už neschvaľuje Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ale
je uvedený priamo v ústavnom zákone o ochrane verejného záujmu a tvorí jeho prílohu č. 1.
Tento vzor tlačiva je uvedené v prílohe č. 3 k predloženému materiálu. Podobne, v prílohe
č. 4 k materiálu je uvedený vzor tlačiva na podanie oznámenia v súlade s čl. 8 ods. 5
ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, čo je v praxi v prípade poslancov mestského
zastupiteľstva vzácnosťou, resp. doteraz od schválenia ústavného zákona o ochrane
verejného záujmu v roku 2004 nebolo takéto oznámenie zo strany niektorého z poslancov
mestského zastupiteľstva podané (podávajú ho pravidelne primátori hlavného mesta SR
Bratislavy po skončení výkonu ich funkcie v príslušnej lehote).
Prílohu č. 1 k predloženému materiálu tvorí súhlas so spracúvaním osobných údajov
a iných údajov verejného funkcionára, resp. jeho manžela/manželky a neplnoletých detí
žijúcich s ním v domácnosti, čo predstavuje základný predpoklad pre zverejňovanie týchto
údajov na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejňovanie majetkových priznaní už aj v rozsahu požadovanom platným
ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu umožňuje vyhodnocovať bod 26
Protikorupčného minima pre Bratislavu od 1. 1. 2020 ako splnený, čo sa konštatuje v bode E.
uznesenia. Nakoniec je to cieľ, ktorého splnenie sa zamýšľa z dôvodu zvýšenia
transparentnosti nakladania s finančnými prostriedkami hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, ako aj informovanosti obyvateľov Bratislavy o veciach verejných
vrátane majetkových priznaní poslancov mestského zastupiteľstva. Tento cieľ je uvedený
v bode A. uznesenia.
Zverejňovanie majetkových priznaní poslancov mestského zastupiteľstva vykonáva
podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu Komisia na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy, pričom Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy je povinný jej
pri tom poskytovať súčinnosť, ktorá spočíva najmä vo vytvorení príslušnej funkcionality
v osobných profiloch poslancov mestského zastupiteľstva, kde by sa mali tieto majetkové
priznania zverejňovať. V praxi býva úlohami tejto komisie poverený jej predseda

a tajomníčka, a preto sa v bode F. uznesenia od riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislavy požaduje, aby zabezpečil poskytnutie súčinnosti zo strany zamestnancov tohto
úradu vo vzťahu k týmto dvom funkcionárom uvedenej komisie.
Súčinnosť pri zverejňovaní majetkových priznaní bude potrebovať predseda
a tajomníčka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy aj od samotných
poslancov, ktorí si môžu splniť povinnosť podať majetkové priznanie prostredníctvom
elektronických prostriedkov komunikácie spôsobom uvedeným v čl. 7 ods. 12 ústavného
zákona o ochrane verejného záujmu, t. j. vložením do príslušného modulu na ústrednom
portáli verejnej správy. S cieľom zjednodušiť komunikáciu medzi poslancami mestského
zastupiteľstva a Komisiou na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá aj takto podané
majetkové priznania musí zverejňovať, sa v bode D. uznesenia navrhuje spôsob, akým budú
poslanci mestského zastupiteľstva tejto komisii poskytovať súčinnosti kvôli plneniu jej úloh
vyplývajúcich jej z ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.
Procesné hľadisko, finančné a iné dopady na hlavné mesto
Predkladaný materiál vytvára dostatočný časový rámec na organizačné,
administratívne, materiálne aj technické zabezpečenie zavedenia systému zverejňovania
majetkových priznaní na webovom sídle Bratislavy, keďže sa tento systém je v súlade
s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu potrebné zaviesť už od 1. 1. 2020. Keďže
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude mať len necelý mesiac na
zavedenie navrhovaných opatrení, predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy riešil prijatie tohto uznesenia v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo
zavedenie navrhovaných opatrení čo najplynulejšie a bez problémov.
Predložený materiál bol prerokovaný a schválený Komisiou na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 4. 12. 2019 v podobe uznesenia č. 19/2019, ktorá
ho odporučila predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva ako svoj vlastný materiál a
schváliť. Mestská rada materiál neprerokovala, keďže na jej rokovanie nebol predložený.
Uvedené uznesenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
tvorí prílohu č. 2 k materiálu.
Schválenie materiálu nebude mať negatívny dopad na rozpočet hlavného mesta,
ale bude znamenať mierne zvýšenú personálnu a administratívnu záťaž pre niektoré útvary
Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a najmä pre Komisiu na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy.

Príloha č. 1

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a iných údajov
podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov)

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov a iných údajov prevádzkovateľom:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, IČO: 00 603 481, so sídlom Primaciálne
námestie č. 1, 814 99 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) na účel:

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejného funkcionára
(zverejňovanie v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
č. ......... zo dňa 12. 12. 2019)

Súhlas, ktorý zaškrtnutím nižšie uvedených políčok so znakom „□“ udeľujem na
spracovanie mojich osobných údajov a iných údajov, sa vzťahuje na tieto osobné údaje a iné
údaje (nezaškrtnuté políčka znamenajú nesúhlas so spracovaním príslušných osobných údajov):
□ iné osobné údaje ako môj titul, meno a priezvisko a vykonávaná verejná funkcia,
□ osobné údaje môjho/mojej manžela/manželky a mojich detí žijúcich so mnou
v domácnosti,
□ údaje o majetkových pomeroch môjho/mojej manžela/manželky a mojich detí žijúcich so
mnou v domácnosti,
□ údaje o mojich majetkových pomeroch, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí,
ktoré vlastním,
□ údaje o mojich majetkových pomeroch, ktoré by umožnili identifikáciu ďalších strán
v právnych vzťahoch podľa čl. 7 ods. 4 písm. c) až f) ústavného zákona o ochrane verejného
záujmu,
□ údaje v plnom rozsahu, ktoré sú uvedené v daňovom doklade (čl. 7 ods. 2 ústavného
zákona o ochrane verejného záujmu) priloženom k oznámeniu podľa čl. 7 ods. 1 ústavného
zákona o ochrane verejného záujmu.
Tento súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov je slobodne daným,
konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Pred udelením súhlasu
som bol informovaný o týchto skutočnostiach (bližšie informácie možno nájsť na:
https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov):

Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno
kontaktovať na adrese: zodpovednaosoba@bratislava.sk . Osobné údaje budú spracúvané
na základe môjho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane
údajov. Osobné údaje sa poskytujú príjemcovi, ktorým je Komisia mestského
zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Osobné údaje, ktorých poskytnutie
je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia určeného registratúrnym plánom
a poriadkom a inak spracúvané až do odvolania súhlasu dotknutou osobou a nebudú
spracúvané na žiaden iný účel, než na ktorý boli získané.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré
sa jej týkajú, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je
oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom
prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov SR. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa
neuskutočňuje. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému
rozhodovaniu vrátane profilovania.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas môže dotknutá osoba uplatniť týmito spôsobmi:
a) e-mailovou správou zaslanou na adresu: mojepravo@bratislava.sk,
b) zaslaním písomnej žiadosti na túto adresu: Komisia mestského zastupiteľstva na
ochranu verejného záujmu, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne
námestie č. 1, 814 99 Bratislava s uvedením textu: „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke,
c) telefonicky na tel. č.: 00421 2 59356 323,
d) osobne na pracovisku prvého kontaktu Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy.

V Bratislave, dňa ...........................

...............................

...............................

vlastnoručný podpis

vlastnoručný podpis

poslanca/poslankyne

manžela/manželky poslanca/poslankyne

mestského zastupiteľstva

mestského zastupiteľstva
(ak ide o ich osobné alebo iné údaje)

Príloha č. 2

Uznesenie č. 19/2019
zo dňa 4. 12. 2019
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len
„komisia“) po prerokovaní bodu programu s názvom „Zverejňovanie majetkových priznaní
verejných funkcionárov na webovom sídle hlavného mesta Bratislavy“ predloženého predsedom
komisie v rámci bodu č. 4 programu:
A.

schvaľuje
materiál s názvom „Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov na
webovom sídle hlavného mesta Bratislavy“,

B.

ukladá predsedovi komisie,
aby materiál uvedený v bode A. tohto uznesenia predložil v mene komisie ako jej
predseda na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
T:

12. 12. 2019

Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

V Bratislave, 4. 12. 2019

Zapísala: JUDr. Ivana Ozábalová, v. r.
tajomníčka komisie

JUDr. Milan Vetrák, PhD., v. r.
predseda komisie

