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Vážený pán primátor, 

vážená pani poslankyňa, 

vážený pán poslanec, 

 

 podľa článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ústavný zákon“) je povinnosťou 
verejného funkcionára počas výkonu jeho funkcie vždy do 31. marca podať písomné 

oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie: 

a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 

výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2, 

b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu 

alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri 

výkone funkcie verejného  funkcionára, 

c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných 

právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné 
alebo iné požitky, 

d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie 
verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v 

ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie 

verejného  funkcionára, 

e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s 

ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a 

adresa trvalého pobytu. 

Citovaný ústavný zákon sa vzťahuje na funkciu primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

V zmysle čl. 7 ods. 5 ústavného zákona sa oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného 

zákona podáva Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 



 V zmysle čl. 7 ods. 2 ústavného zákona v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

priloží verejný funkcionár k písomnému oznámeniu podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona 

najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov 

fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. za rok 2016 alebo iný doklad 
vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za 

predchádzajúci kalendárny rok, t.j. za rok 2016.  

 Ak takéto potvrdenie nemáte, vydá Vám ho daňový úrad (ak ste si robili daňové 

priznanie sama/sám), alebo zamestnávateľ (ak robil daňové priznanie na Váš podnet). Pre 

verejných funkcionárov, ktorí sú v pracovnom pomere a nepodávajú daňové priznanie to 

znamená, že doložia potvrdenie o príjme vydané zamestnávateľom za rok 2016. 

Vzor oznámenia požadovaného v zmysle ústavného zákona, ktorý bol dňa 27. 2. 2016 

schválený Komisiou na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

Vám odstupujem v prílohe tohto listu. Tento vzor bude tiež zverejnený na webovom sídle 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste priložené tlačivo vyplnili a v termíne do 31. 
marca 2017 (piatok) ho odovzdali v zalepenej obálke do podateľne magistrátu. Obálku 
označte v ľavom hornom rohu „KOVZ – neotvárať“ a menom odosielateľa. Ako adresáta 
uveďte Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Rovnako prosím 

postupujte aj pri odovzdaní (daňového) dokladu podľa čl. 7 ods. 2 ústavného zákona v znení 

ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., a to najneskôr do 30. apríla 2017 (nedeľa), resp. do 2. 
mája 2017 (utorok), keďže lehota uplynie v nedeľu a nasledujúci deň je štátny sviatok. 

Tlačivo s uvedeným označením môžete zaslať aj poštou (rozhodujúci je dátum 

uvedený na odtlačku poštovej pečiatky) s horeuvedeným označením na adresu: Komisia na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 

814 99 Bratislava. 

 S úctou 

 

 

 

JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

                predseda komisie 

           

 

 

Príloha: vzor oznámenia (tlačivo) 


