
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MsZ konaného dňa 
17.9.2018 o 15,00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Rokovanie viedol predseda komisie. Členov komisie oboznámil s programom rokovania komisie. Program rokovania sa 
oproti pôvodnému programu líšil v poradí prerokovania jednotlivých bodov a vo vypustení pôvodne navrhnutého bodu č. 3 
programu, keďže nikto z predkladateľov tohto bodu (zástupca právneho oddelenia magistrátu, resp. zástupca organizačného 
oddelenia magistrátu) sa na zasadnutie komisie napriek pozvaniu nedostavil. 

Program: 

1.  Otvorenie a schválenie programu (predseda komisie) 

2. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 
písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov + vypočutie dotknutého verejného funkcionára (predseda komisie) 

3. Návrh Dodatku č. 13 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
(predseda komisie) 

4. Chýbajúce majetkové priznania bývalých primátorov hlavného mesta SR Bratislavy – rozhodnutie komisie (predseda 
komisie) 

5. Žiadosť občianky – M. Hilbertovej 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 majetkových priznaní primátora Bratislavy za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 (tajomníčka 
komisie) 

6. Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004 (predseda komisie) 

7. Návrh na pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a na jeho zverejnenie v zmysle § 3 a § 6 ods. 3 písm. a) Pravidiel pre prípravu, 
schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004 (predseda komisie) 

8. Kontrola oznámení podaných verejnými funkcionármi podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. do 31.marca 2018za 
kalendárny rok 2017 – v zmysle uznesenia komisie č. 13/2015 zo dňa 30.3.2015 (predseda a tajomníčka komisie) 

9.   Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov na webovom sídle hlavného mesta Bratislavy (predseda 
komisie) 

10.     Rôzne 

 

K jednotlivým bodom programu: 

K bodu č. 1 

Otvorenie a schválenie programu 

Rokovanie viedol predseda komisie. Členov komisie oboznámil s programom rokovania komisie. Program rokovania sa 
oproti pôvodnému programu líšil v poradí prerokovania jednotlivých bodov a vo vypustení pôvodne navrhnutého bodu č. 3 
programu, keďže nikto z predkladateľov tohto bodu (zástupca právneho oddelenia magistrátu, resp. zástupca organizačného 
oddelenia magistrátu) sa na zasadnutie komisie napriek pozvaniu nedostavil, a rovnako došlo aj k zmene poradia niektorých 
bodov pôvodne navrhnutého programu. 

K bodu č. 2  
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Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. 
a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov + 
vypočutie dotknutého verejného funkcionára (predseda komisie) 

Majetkové priznanie v zákonnom stanovenej lehote za rok 2017 nedoručil len poslanec MsZ Bratislavy p. J. Buocik. Podľa 
dostupnej dokumentácie podal majetkové priznanie po termíne, a to dňa 20.4.2018. Poslanec J. Buocik oznámil predsedovi 
komisie, že k zisteným skutočnostiam sa písomne vyjadrí v termíne do 3 týždňov. Úvaha, či stačí podať majetkové priznanie len 
župe (tam podal včas) alebo aj na hlavnom meste, bola po diskusii odmietnutá, lebo tá by mohla byť relevantná v prípade 
podávania majetkového priznania do 30 dní odo dňa ujatia sa funkcie, ale nie v termíne do 31. marca kalendárneho roka. 
Následne sa komisia uzniesla na tom, že odporučí mestského zastupiteľstvu začať konanie voči dotknutému poslancovi s tým, 
že usmernila predsedu komisie ohľadne zaradenia tohto bodu do programu najbližšieho mestského zastupiteľstva. 

K bodu č. 3  

Návrh Dodatku č. 13 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (predseda 
komisie) 

Krátku informáciu k predloženému bodu predniesol predseda komisie. Vysvetlil v nej obsah predkladaného materiálu, 
ktorý spočíva v posilnení postavenia komisií mestského zastupiteľstva a v úprave postupe v prípade, ak mestské 
zastupiteľstvo odporučí na prerokovanie a schválenie materiál poslanca, a to tak, aby bol tento materiál odborne 
posúdený príslušnými útvarmi magistrátu. Po prerokovaní materiálu odporučili členovia komisie predložený materiál 
predsedu komisie predložiť na rokovanie najbližšieho mestského zastupiteľstva. 

K bodu č. 4 

Chýbajúce majetkové priznania bývalých primátorov hlavného mesta SR Bratislavy – rozhodnutie komisie (predseda 
komisie) 

Informáciu o chýbajúcich majetkových priznaniach bývalých primátorov hlavného mesta Bratislavy podal predseda 
komisie. Informoval, že chýbajúce majetkové priznania sa v trezore nenašli a bývalí primátori nedokázali preukázať, že 
tieto majetkové priznania za rok 2010 (p. Ľ. Ftáčnik) a za rok 2010 a po stanovenej lehote po skončení funkcie (p. A. 
Ďurkovský) podali v stanovenej lehote. Vzhľadom na ustálenú judikatúru Ústavného súdu SR, ktorá presne vymedzuje, 
do akej doby možno začať konanie pre porušenie ústavného zákona verejným funkcionárom, pričom táto doba už 
uplynula, sa komisia uzniesla na tom, že konanie voči týmto dvom bývalým funkcionárom neodporučí mestskému 
zastupiteľstvu začať. 

K bodu č. 5 

Žiadosť občianky – M. Hilbertovej 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 majetkových priznaní primátora Bratislavy za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 (tajomníčka komisie) 

Tajomníčka komisie podala informáciu o žiadosti p. M. Hilbertovej o informáciu v zmysle zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám. Komisia po prerokovaní tohto bodu rozhodla po anonymizácii v zmysle ňou prijatého uznesenia 
sprístupniť žiadateľke majetkové priznania p. primátora za roky 2014, 2015, 2016, 2017. Komisia zároveň zriadila 
pracovnú skupinu ad hoc v zložení p. Káčer (poslanec a člen komisie), p. Vetrák (poslanec a predseda komisie), p. 
Lučeničová (tajomníčka komisie) na vyzdvihnutie majetkových priznaní  z trezoru, ich anonymizáciu a zaslanie 
požadovanej informácie p. M. Hilbertovej.  

K bodu č. 6 

Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku     č. 1 zo dňa 30. 9. 2004 (predseda komisie) 

Informáciu o predloženom bode predniesol predseda komisie. Vysvetlil obsah materiálu, ktorý spočíva v tom, že rozširuje 
mestským zastupiteľstvom prijaté pravidlá o poslancov mestského zastupiteľstva ako predkladateľov návrhov všeobecne 
záväzných nariadení hlavného mesta, resp. návrhov zmien a doplnení takýchto nariadení. Po prerokovaní materiálu odporučili 
členovia komisie predložený materiál predsedu komisie predložiť na rokovanie najbližšieho mestského zastupiteľstva. 

K bodu č. 7 

Návrh na pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a na jeho zverejnenie v zmysle § 3 a § 6 ods. 3 písm. a) Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie 
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a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 
zo dňa 30. 9. 2004 (predseda komisie) 

Informáciu o predloženom bode predniesol predseda komisie. Vysvetlil obsah materiálu, ktorý spočíva v tom, že sa žiada od 
mestského zastupiteľstva, aby predkladateľ mohol legitímnym spôsobom predložiť materiál na pripomienkovanie a následné 
schválenie mestskému zastupiteľstvu. Novelou dotačného VZN sa upravuje splnomocnenie na ustanovenie podrobností 
o dotáciách aj v tzv. Zásadách, čo je relevantné najmä v prípade Zásad týkajúcich sa dotácií na odstraňovanie graffitti 
a v prípade Zásad týkajúcich sa dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás. Po prerokovaní 
materiálu odporučili členovia komisie predložený materiál predsedu komisie predložiť na rokovanie najbližšieho 
mestského zastupiteľstva. 

K bodu č. 8 

Kontrola oznámení podaných verejnými funkcionármi podľa čl. 7 ústavného zákona         č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. do 31. marca 2018 za 
kalendárny rok 2017 – v zmysle uznesenia komisie č. 13/2015 zo dňa 30.3.2015 (predseda a tajomníčka komisie) 

Členovia komisie otvorili majetkové priznania primátora a poslancov mestského zastupiteľstva za rok 2017 a skontrolovali 
predovšetkým formálnu stránku podaných majetkových priznaní. Vyskytli sa aj niektoré nezrovnalosti, žiadne z nich však 
neviedli komisiu k záveru, že by boli porušením ústavného zákona, ktoré by odôvodňovalo začatie konanie voči príslušnému 
verejnému funkcionárovi. Všetky obálky obsahovali majetkové priznania a daňové doklady, pričom s výnimkou majetkového 
priznania poslanca J. Buocika boli všetky doručené načas. Prípad poslanca J. Buocika bol prerokovaný samostatne v bode 2 
programu zasadnutia komisie. 

K bodu č. 9 

Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov na webovom sídle hlavného mesta Bratislavy (predseda 
komisie) 

Informáciu o predloženom bode predniesol predseda komisie. Vysvetlil obsah materiálu, ktorý spočíva v tom, že by sa 
majetkové priznania primátora a poslancov mestského zastupiteľstva mali dobrovoľne s ich písomným súhlasom zverejňovať 
v ich profiloch na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy. Tieto majetkové priznania by sa zverejňovali v obmedzenom 
rozsahu navrhnutom komisiou, pričom povinnosť v zmysle ústavného zákona podávať majetkové priznania v lehotách v ňom 
ustanovených by zostala aj naďalej v plnom rozsahu. Po prerokovaní materiálu odporučili členovia komisie predložený 
materiál predsedu komisie predložiť na rokovanie najbližšieho mestského zastupiteľstva. 

K bodu č. 10 

Rôzne 

V tomto bode nebol prerokovaný žiadny materiál, návrh uznesenie ani iný podnet. 

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

 

V Bratislave, dňa 17.9.2018 

 

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

          tajomníčka komisie                                                                        predseda komisie 

 

                                                         


