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Plán práce a zasadnutí komisie na rok 2015 

     Prvé zasadnutie komisie bude zvolané  podľa potreby najneskôr však do 30 dní 
po tom, čo sa predseda dozvie, že starosta obce, doručil do podateľne oznámenie 
podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona alebo žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov 
podľa čl. 8 odsek 1 až 3 ústavného zákona. 
 
     Program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 
3. Prerokovanie legislatívy ( zákon č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
    funkcií verejných funkcionárov ) a novelizovaného rokovacieho poriadku komisie 
4. Preskúmanie písomného oznámenia starostu obce za rok 2014 o zamestnaní, činnostiach     
    a majetkových pomeroch v zmysle článku 7  Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 
ochrane   
    verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
5. Preskúmanie potvrdenia o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb   
    alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný     
    funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok v zmysle článku 7  Ústavného zákona   
    č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
6. Preskúmanie prípadných podnetov  na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 
6. Určenie pracovných úloh na nasledujúce obdobie 
7. Rôzne 
6. Záver 
 
     Ďalšie termíny zasadnutí budú určené podľa potreby v prípade podania 
prípadných podnetov na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu či 
oznámení osobného záujmu a podľa určení pracovných úloh z predchádzajúceho 
zasadnutia. 
 
Program ďalších rokovaní: 
1. Otvorenie 
2. Zistenie počtu prítomných, neprítomných členov komisie a schválenie programu rokovania 
3. Kontrola úloh a uznesení z predošlého  zasadnutia komisie 
5. Preskúmanie prípadných podnetov  na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 
či oznámení osobného záujmu.   
5. Rôzne 
6. Záver 
                 
                                                                             Ing. Martin Glevaňák, v.r. 
                                                              predseda komisie podľa Ústavného zákona č. 357/2004 
                                                                    o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
                                                                                   verejných funkcionárov 


