
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov MsZ konaného dňa 15.3.2018 o 8,30 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Rokovanie viedol predseda komisie. Členov komisie oboznámil s programom rokovania 
komisie. Program rokovania sa oproti pôvodnému programu líšil len v poradí prerokovania 
jednotlivých bodov. 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie a schválenie programu  (predseda komisie) 

2. Plnenie protikorupčného minima k 31. 12. 2016 a aktualizácia k 30. 6. 2017 – materiál na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (predseda komisie) 

3. Plnenie protikorupčného minima k 31. 12. 2017 – materiál na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (predseda komisie) 

4.      Plán činnosti komisie na rok 2018 (predseda komisie) 

5. Vzor tlačiva na podanie oznámenia podľa čl. 7 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 2018 za kalendárny rok 2017, vzor 
potvrdenia o podanom oznámení a návrh listu komisie s usmerneniami pre verejných 
funkcionárov týkajúcimi sa podávania oznámení k 31. marcu 2018 (predseda komisie) 

6. Chýbajúce majetkové priznania bývalých primátorov hlavného mesta SR Bratislavy – 
rozhodnutie komisie o ďalšom postupe v súlade s uznesením č. 18/2015 zo dňa 18. 5. 
2015 (predseda komisie + tajomníčka komisie) 

7. Žiadosť občana – P. Vlčeka o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov – sprístupnenie všetkých zápisníc komisie 
spolu s prílohami za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 – informácia o vybavení žiadosti 
komisiou (tajomníčka komisie) 

8. Rôzne 

 

Hlasovanie: prítomný: 9, za:  9, proti:  0, zdržal sa:  0, nehlasoval: 0. 
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K bodu č. 2 :  

„Plnenie protikorupčného minima k 31. 12. 2016 a aktualizácia k 30. 6. 2017 – materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (predseda komisie)“   

a  

K bodu č. 3  

„Plnenie protikorupčného minima k 31. 12. 2017 – materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy (predseda komisie)“ 

Úvodnú informáciu o predložených materiáloch podala Ing. A. Csenkeyová, vedúca 
oddelenia ľudských zdrojov. V krátkom úvode spomenula zapracovanie predložených 
pripomienok do uvedených materiálov. JUDr. M. Vetrák, predseda komisie uviedol, že 
komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa 
týkajú dva body, a to bod č. 15  -  sprístupniť verejnosti program rokovania komisie, ako aj 
zápisníc z rokovania komisie a bod č. 25 – predkladať rozšírené majetkové priznanie 
primátora a poslancov MsZ. Predseda komisie tiež informoval, že  v komisii bolo 
s účinnosťou od 1.1.2018 schválené, že sa obálky s doručenými oznámeniami a daňovými 
dokladmi budú otvárať. Uvedené dva body boli do predložených materiálov doplnené. 
Členovia komisie s predloženými materiálmi súhlasili a odporučili predsedovi komisie, 
aby si ďalšie pripomienky, ktoré má k materiálu a ktoré sa netýkajú postavenia a činnosti 
komisie, doriešil bilaterálne s pani vedúcou oddelenia ľudských zdrojov. 

Hlasovanie: prítomný: 9, za:  9, proti:  0, zdržal sa:  0, nehlasoval: 0.  

 

K bodu č. 4    

„Plán činnosti komisie na rok 2018 (predseda komisie)“ 

Informáciu o predloženom pláne činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu ...na rok 2018  
podal predseda komisie. Uviedol, že rozdiel je len v otváraní obálok. Všetci prítomní 
s navrhovaným plánom činnosti súhlasili. 

Hlasovanie: prítomný: 9, za:  9, proti:  0, zdržal sa:  0, nehlasoval: 0. 

 

K bodu č. 5    

„Vzor tlačiva na podanie oznámenia podľa čl. 7 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 2018 za kalendárny rok 2017, vzor potvrdenia o podanom oznámení a návrh listu 
komisie s usmerneniami pre verejných funkcionárov týkajúcimi sa podávania oznámení k 31. marcu 
2018 (predseda komisie)“ 

Predseda komisie predložil  členom komisie vzor tlačiva a vzor potvrdenia  na podanie 
oznámenia. Oproti predchádzajúcemu roku sú len nepatrné zmeny,  jedná sa len o zmenu 
dátumu. Poslanci s predloženým vzorom tlačiva súhlasili. 

Hlasovanie: prítomný: 9, za:  9, proti:  0, zdržal sa:  0, nehlasoval: 0. 
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K bodu č. 6   

„Chýbajúce majetkové priznania bývalých primátorov hlavného mesta SR Bratislavy – rozhodnutie 
komisie o ďalšom postupe v súlade s uznesením č. 18/2015 zo dňa 18. 5. 2015 (predseda komisie + 
tajomníčka komisie)“ 

Informáciu o  „Oznámeniach.... bývalého primátora A. Ďurkovského a bývalého primátora 
M. Ftáčnika podal predseda komisie JUDr. Vetrák. Vzhľadom na skutočnosť, že sa 
v archíve nenašli ich oznámenia, predseda spolu s tajomníčkou komisie vyzvali listom 
obidvoch bývalých primátorov, aby preukázali potvrdením ich podanie. Obidvaja 
reagovali na výzvu s tým, že potvrdenie o podaní „Oznámenia  ..., nevedia preukázať. 
Predseda komisie informoval, že konanie voči porušeniu zákona malo začať do 60 dní odo 
dňa zistenia, ale v zmysle judikatúry Ústavného súdu SR táto zákonná lehota nie je 
prekluzívna, ale len poriadková, a tak možno konanie začať aj po 60 dňoch odo dňa 
porušenia 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. Poslanec M. Jambor 
uviedol, že by po tak dlhom čase bývalých primátorov nesankcionoval a poslanec O. 
Dostál uviedol, že podľa jeho názoru z čl. 3 ods. 1 uvedeného ústavného zákona vyplýva, 
že konanie podľa čl. 9 tohto ústavného zákona možno začať len vtedy, ak je dotyčná osoba 
verejným funkcionárom; ak dotknutá osoba už nie je verejným funkcionárom, konanie by 
sa voči nim nemalo začínať. Členovia komisie prerušili konanie k tomuto bodu a poverili 
predsedu komisie, aby preveril, ako je táto otázka riešená v ustálenej judikatúre 
Ústavného súdu SR a aby na najbližšie zasadnutie komisie pripravil návrhy na ďalší 
postup v tejto veci. 

Hlasovanie: prítomný: 9, za:  9, proti:  0, zdržal sa:  0, nehlasoval: 0. 

 

K bodu č. 7   

„Žiadosť občana – P. Vlčeka o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov – sprístupnenie všetkých zápisníc komisie spolu s prílohami za roky 2014, 2015, 
2016 a 2017 – informácia o vybavení žiadosti komisiou (tajomníčka komisie)“ 

K tomuto bodu programu zasadnutia komisie podala informáciu tajomníčka komisie 
RNDr. E. Lučeničová. Predmetom žiadosti p. Vlčeka o sprístupnenie informácie v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov bolo 
zaslanie všetkých zápisníc z konania zasadaní komisií obecného zastupiteľstva (medzi 
iným aj Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
MsZ HM SR BA). Tajomníčka komisie informovala členov komisie, že komisia svojím 
uznesením č. 11/2017 zo dňa 8. 12. 2017 súhlasila so sprístupnením svojich zápisníc s 
podmienkou, že v texte budú anonymizované mená a priezviská členov komisie, ako to 
vyplýva z bodu A. uznesenia komisie č. 10/2017 zo dňa 25. 9. 2017. Na základe 
uvedeného, žiadosti žiadateľa  o sprístupnenie nebolo možné vyhovieť v plnom rozsahu a  
na časť, ktorá nebola sprístupnená bolo dňa 14.12.2017 vydané rozhodnutie o nevyhovení 
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pod č. 613/2017 MAGS UES 57066/2017. Ostatné požadované informácie zaslala 
tajomníčka komisie p. Vlčekovi v zákone stanovenom termíne. 

Voči tomuto postupu komisie sa ohradil poslanec O. Dostál, ktorý uviedol, že komisia 
podľa jeho názoru nepostupovala plne v súlade so zákonom a že aj uznesenie komisie        
č. 10/2017 zo dňa 25. 9. 2017 nie je v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov a malo by byť zmenené. Predseda komisie na to 
reagoval s tým, že jeho osobný názor je rovnaký ako názor poslanca O. Dostála, ale pokiaľ 
sa na komisii nenájde väčšina na zmenu prijatého uznesenia, je ako predseda komisie 
viazaný jej uzneseniami, navyše nemá možnosť ani nepodpísať uznesenie komisie, 
o ktorom sa nazdáva, že je protizákonné, keďže takáto možnosť bola v roku 2015 
vypustená z jeho právomoci predsedu komisie dovtedy uvedenej v rokovacom poriadku 
komisie. 

Komisia zobrala informáciu tajomníčky komisie o vybavení žiadosti p. Vlčeka 
o informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: prítomní: 9, za: 7, proti: 1 (poslanec O. Dostál), zdržal sa: 1, nehlasoval: 0. 

 

K bodu č. 8   

„Rôzne“    

V tomto bode podal predseda komisie informáciu o zmene pravidiel odmeňovania (znížené 
odmeňovanie) s termínom od 1. 4. 2018, ktorá vyplýva z poslednej novely zákona                   
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ide o zákon č. 70/2018 Z. z.). Poslanec M. Jambor k tomu dodal, že viaceré samosprávy 
(napr. mestské časti Bratislavy) majú k dispozícii aj výklad týchto nových pravidiel 
odmeňovania vypracovaný Ministerstvom vnútra SR formou usmernenia k ich 
uplatňovaniu. 

Poslanci predloženú informáciu o zmene odmeňovania zobrali na vedomie. Uznesenie sa 
v tejto veci neprijímalo. 

V závere predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť na rokovaní           
a zasadnutie komisie ukončil. 

 

V Bratislave, dňa 15. 3. 2018 

 

 

 

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

         tajomníčka komisie                                                                        predseda komisie 

                                                         


