
Uznesenia 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

prijaté na zasadnutí dňa 9.5.2016 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Rokovalo sa podľa schváleného programu. 

 

Program: 

1.  Otvorenie a schválenie programu (predseda komisie) 

2. Informácia o podaných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov do 31. 3. 

2016, a to: 

a) o podaných oznámeniach, 

b) o nepodaných oznámeniach alebo oznámeniach podaných oneskorene 

(tajomníčka komisie) 

3. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona            

č. 545/2005 Z. z. (Ing. Peter Lenč v zmysle uznesenia MsZ HM SR BA č. 403/2016 zo 

dňa 30. 3. 2016) (predseda komisie) 

4. Rôzne 

 

Hlasovanie: prítomní: 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0 
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Uznesenie č. 5/2016 

zo dňa 9. 5. 2016 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„komisia“) po prerokovaní materiálu v podobe informácie prezentovanej tajomníčkou 

komisie v rámci bodu č. 2 programu: 

A. berie na vedomie 

Informáciu o podaných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 a 2 ústavného zákona                

č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. do 31. marca 2016 za 

kalendárny rok 2015 vrátane daňových dokladov podaných do 30. apríla 2016 

 

Hlasovanie: prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

V Bratislave, 9.5.2016                                                                                             

 

 

 

Zapísala: RNDr. Eva Lučeničová                                                       JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

         tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 
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Uznesenie č. 6/2016 

zo dňa 9. 5. 2016 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„komisia“) po prerokovaní materiálu s názvom „Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 

Z. z.“ (Ing. Peter Lenč v zmysle uznesenia MsZ HM SR BA č. 403/2016 zo dňa 30. 3. 2016) 

predloženého predsedom komisie v rámci bodu č. 3 programu: 

A. schvaľuje 

prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

vo veci bývalého poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy Ing. Petra Lenča v zmysle uznesenia MsZ HM SR BA                  

č. 403/2016 zo dňa 30. 3. 2016 

B. ukladá 

 predsedovi komisie 

predložiť materiál s názvom „Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona          

č. 545/2005 Z. z.“ vo veci bývalého poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. Petra Lenča v zmysle uznesenia MsZ HM 

SR BA č. 403/2016 zo dňa 30. 3. 2016 na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

T: 26. 5. 2016 

 

Hlasovanie: prítomní: 8, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2. 

 

V Bratislave, 9.5.2016                                                                                             

 

 

Zapísala: RNDr. Eva Lučeničová                                                  JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

         tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 


