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Podnet na začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

Ako poslanci miestneho zastupitel'stva Bratislava-Karlova Ves týinto podávai'ne
podnet na začatie konania proti poslancovi miestneho zastupitel'stva Bratislava-

Karlova Ves Jaromírovi Šíblovi. Na základe informácií získaných na rokovaní
miestneho zastupitel'stva konaného dňa 19.l2.2017, sme sa dozvedeli, že poslanec

Jaromír Šfbl -zrejme neodovzdal oznámenie funkcií, zamestnaní, -činností
a majetkových pomerov v zmysle ustanovení čl. 7, ods. l) zákona č. 357/2004 Z.z.
včas, nakorko jeho obálka, ktorá sa nachádzala na miestnom úrade nebola označená

dátumom podania. Na základe vyjadrení poslanca Šíbla na predmetnom zastupiterstve
sme sa dozvedeli, že obálku vraj odovzdal bývalému tajoinníkovi komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov p. Tarbajovi, a aj to je
vraj dóvod, prečo na obálke nie je uvedený dátum podania. Z vyjadrenia poslanca

Šíbla sme sa nedozvedeli, či vie- hodnoverne dokázat', že si splnil svoju -zákonnú
povinnost'. Tajomník tejto komisie vie na požiadanie poskytnút' potvrdenie o podaní
predmetného oznámenia.
Taktiež, podnet podávame aj na základe vyjadrení bývalého prednostu miestneho úradu
Jána Hrčku pod svojim blogom v komentároch, vid' link na blog
https : //ianohreka.b log. srn e. sk/ e/46 7 9 0 8/koho- by- s om-sio lii- ďo- zupy- a- píeeo . íítníl
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Petržalke, tíež tam niekto'-í neodcvzdali veci íiačas napriek vomu

tíež íáta koihsía co driešného dřía ešte úezasadla A to jejv
Petržalke ríepredseí:la Pet'er Buzas a hí-iešnlk nie je Jarornťa Síhl . Ako
je podl:a Vás mo2né, že aj iná mescská čast míj rcvnakú si'L;áciu?
Skutkový stav 3e vra3 taký, že koniisía bucle zasaďať budíici ?ýžderí a
ceíea Sa fO bUde preJedrlaVaf' na ría3blízsoní zas.tuplte.l'stve.

A úpíne s Varní si'íilasi+'n, hanbou í:íe je ciaiybu spravít, haribou 3e 5Í
Ju nepr'íznať.
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Pre istotu tu uvádzame aj citáciu zákona a to, na základe ustanovenia čl. 7, ods. 1)
zákona 357/2004 Z.z. je poslanec miestneho zastupitel'stva ako verejný funkcionár
povinný ,,Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, ked' sa ujal výkonu verejnej
funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podat' písomné oznámenie za
predchádzajúci kalendárny rok, ... "

S pozdravom
.?7

Robert Krampl

Ing. Igor Bendík
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