Zápisnica zo zasadnutia
Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií a prešetrovania
sťažností obce Zalužice zo dňa 11.05.2018

Program:
1. Otvorenie , schválenie programu zasadnutia komisie
2. Podpis Čestného vyhlásenie člena komisie na Ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií obce Zalužice
3. Kontrola a posúdenie obsahu podaného majetkového priznania starostu obce za rok 2017
4. Kontrola a posúdenie obsahu podaných majetkových priznaní starostu obce za predchádzajúce
obdobia
5. Schválenie uznesenia k majetkovému priznaniu
6. Sťažnosť p.Chrenovej voči starostovi obce z 09.04.2018
7. Záver

Zápis:
1. Po otvorení zasadnutia Komisie (KOVZ) predsedom komisie Ing. R.Tomášom , bolo
konštatované, že na zasadnutí sú prítomní 4 z 5 členov komisie a komisia je uznášaniaschopná,
jeden člen komisie bol ospravedlnený, a prítomný je aj prizvaný starosta obce Mgr. G. Viňanský.
2. Členovia komisie na základe Štatútu pre činnosť (KOVZ) prijatého na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva zo dňa 27. 11.2017 podpísali Čestné prehlásenie člena komisie KOVZ o mlčanlivosti
o osobných údajoch dotknutých verejných funkcionárov.
3. Komisia prevzala a otvorila zapečatenú obálku s majetkovým priznaním starostu obce Mgr. G.
Viňanského za obdobie r. 2017. Po jej otvorení skonštatovala, že sú splnené všetky náležitosti
vyplývajúce z povinnosti verejného funkcionára o podaní majetkového priznania a následne
skontrolovala podané majetkové priznanie s vysvetlením prítomného starostu Mgr. G. Viňanského
o obsahu majetkového priznania a jeho forme. Komisia skonštatovala, že majetkové priznanie
spĺňa všetky náležitosti a skutočnosti v ňom uvedené nie sú v rozpore s aplikáciou Ústavného
zákona č.357/2004Zb. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Komisia nemala výhrady voči podanému majetkovému priznaniu.
4. Komisia následne prevzala a otvorila zapečatené obálky s majetkovým priznaním starostu obce
Mgr. G. Viňanského za obdobie r. 2016, r.2015 a r. 2014. Po ich otvorení a porovnaní
majetkových priznaní za roky 2014 - 2017 skonštatovala, že sú splnené všetky náležitosti
vyplývajúce z povinnosti verejného funkcionára o podaní majetkového priznania a následne
skontrolovala podané majetkové priznania s vysvetlením prítomného starostu Mgr. G. Viňanského
o obsahu majetkových priznaní a ich forme. Komisia skonštatovala, že majetkové priznania spĺňajú
všetky náležitosti a skutočnosti v nich uvedené nie sú v rozpore s aplikáciou Ústavného zákona
č.357/2004Zb. O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Komisia
nemala výhrady voči podaným majetkovým priznaniam za uvedené obdobie.

5. Komisia prijala Uznesenie o kontrole majetkových priznaní starostu obce Mgr. G. Viňanského a
následne uložila dokumenty na úrade predpísaným spôsobom
6. Komisia prijala a oboznámila sa so sťažnosťou p. Chrenovej, bytom Svornosti 12, Kostoľany nad
Hornádom na starostu obce Mgr. G.Viňanského, týkajúcou s údržby stromu rastúceho pri
hrobovom mieste v jej prenájme.
Komisia zisťovaním na mieste hrobového miesta a zo záznamov o údržbe zelene za predchádzajúce
roky zistila, že sťažnosť je oprávnená len čiastočne. Zisťovaním na mieste skonštatovala, že
predmetný strom je v dobrej kondícii, a nie je dôvod na radikálny zásah výrubom resp. zrezaním
nosných konárov stromu. Na strome je niekoľko suchých menších konárov, ktoré budú podľa
prísľubu starostu odstránené pri bežnej údržbe do konca mesiaca máj 2018. Tieto konáre
neohrozujú hrobové miesto ani pomník na ňom postavený. Údržba stromu a odstránenie nízkych
konárov prebehla v r. 2015, službu zabezpečovala zmluvne externá firma a odborník nekonštatoval
zlý zdravotný stav stromu, resp. nutnosť jeho radikálnejšieho zrezávania. Opad lístia, resp. kvetov
a plodov nie sú dôvodom na zrezávanie hlavných konárov alebo výrub stromu. Stromy na
cintoríne sú priebežne kontrolované a v prípade, že by došlo k ohrozenie zdravia a majetku bude
samozrejme stav prehodnotený. Výrub stromov tiež podlieha platným zákonom o ochrane prírody
a svojvoľný zásah nie je prípustný. O závere prijatého komisiou bude p.Chrenovú informovať
písomne predseda komisie Ing. R.Tomáš do 7 dní od prijatého uznesenia.
7. Na záver komisie táto schválila zápis zo zasadnutia a predseda ukončil zasadnutie komisie.
Ďalšie zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu bude uskutočnené podľa prijatého
Štatútu.

V Zalužiciach 11. 05.2018
Ing. Radomír Tomáš, predseda komisie

