
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov MsZ konaného dňa 21.1.2019 o 16,30 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Rokovanie viedol predseda komisie. Členov komisie oboznámil s programom rokovania 

predseda komisie.  

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu (predseda komisie) 

2. Voľba podpredsedu komisie (predseda komisia) 

3. Informácia o vymenovaní tajomníčky komisie (tajomníčka komisie) 

4. Novela rokovacieho poriadku komisie – hlasovanie per rollam (predseda komisie) 

5. 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 (predseda komisie) 

6. Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov na webovom sídle 

hlavného mesta Bratislavy (predseda komisie) 

7. Rôzne 

 

K jednotlivým bodom programu: 

 

K bodu č. 1 

Otvorenie a schválenie programu 

Rokovanie viedol predseda komisie. Členov komisie oboznámil s programom rokovania 

komisie, voči ktorému nemal žiadny z členov komisie námietky a tak bol program bez 

diskusie schválený. 

Hlasovanie: Prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0. 

 

K bodu č. 2  

Voľba podpredsedu komisie 

Predseda komisie v rámci predmetného bodu návrhu uviedol, že z členov komisie žiaden 

člen neprejavil záujem o zastávanie postu podpredsedu komisie. Zároveň oznámil, že 
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v uvedenej veci oslovil člena komisie Mgr. Gábora Grendela, ktorý s uvedeným návrhom 

súhlasil. Po krátkej diskusii členovia komisie zvolili za podpredsedu komisie Mgr. Gábora 

Grendela.  

Hlasovanie: Prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0. 

 

K bodu č. 3  

Informácia o vymenovaní tajomníčky komisie 

Predseda komisie informoval členov komisie o vymenovaní novej tajomníčky komisie JUDr. 

Ivany Ozábalovej a zároveň vyzval tajomníčku komisie, aby členom komisie podala 

informácie vo veci prevzatia administratívnej agendy, týkajúcej sa činnosti a pôsobenia 

komisie. Tajomníčka informovala členov komisie, že obdržala od organizačného oddelenia 

menovací dekrét primátora na výkon funkcie tajomníčky komisie a v krátkom čase 

prevezme protokolárne administratívnu agendu súvisiacu s pôsobnosťou a činnosťou 

komisie za minulé obdobia od bývalej tajomníčky RNDr. Evy Lučeničovej. 

Členovia komisie vzali túto informáciu na vedomie. 

 

K bodu č. 4 

Novela rokovacieho poriadku hlasovanie per rollam 

Predseda komisie oboznámil členov komisie s návrhom dodatku č. 1 k Rokovaciemu 

poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Zároveň predseda komisie uviedol, 

že  hlasovanie „per rollam“ sa javí vhodným najmä v prípadoch, keď je zo strany komisie 

potrebné dodržať lehoty stanovené zákonom, napr. v konaní o poskytnutí informácie 

v súlade s čl. 7 ods. 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. v spojení 

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. 

Zároveň predseda komisie uviedol, že takéto hlasovanie sa nedá využiť v prípadoch, ak 

komisia koná podľa čl. 9 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. vo veci 

ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, pretože aj prijaté pravidlá 

postupu komisie v takomto konaní s prihliadnutím na uznesenia mestského zastupiteľstva 

vyžadujú od komisie, aby verejného funkcionára osobne vypočula a dala mu tak možnosť 

obhájiť svoje konanie na komisii ešte predtým, ako navrhne mestskému zastupiteľstvu 

začatia konanie voči nemu. Zároveň požiadal členov komisie, že ak schvália tento dodatok 

k Rokovaciemu poriadku, aby oznámili tajomníčke komisie svoje e-mailové adresy, ktoré sa 

budú používať v prípade rozhodovania komisie „per rollam“. 

Návrh bol prijatý bez diskusie. 

Hlasovanie: Prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0. 
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K bodu č. 5 

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 (predseda komisie) 

Predseda komisie oboznámil členov komisie o procesnom a právnom rámci vo veci začatia 

konania  podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ústavný zákon“) voči Mgr. 

Jánovi Buocikovi, poslancovi mestského zastupiteľstva, nakoľko zistenia nasvedčujú tomu, 

že porušil svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote 

ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona. Po oboznámení sa s procesným a zákonným návrhom  

na začatie konania a krátkej diskusii členovia komisie odporučili Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy začať konanie z vlastnej iniciatívy podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona voči Mgr. Jánovi Buocikovi, poslancovi mestského zastupiteľstva, 

nakoľko zistenia nasvedčujú tomu, že porušil svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 

ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona. 

Hlasovanie: Prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.  

 

K bodu č. 6  

Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov na webovom sídle hlavného 

mesta Bratislavy 

Predseda komisie informoval členov komisie, že predmetný návrh materiálu patrí z hľadiska 

pôsobnosti komisie k jednému z najzásadnejších návrhov a materiálov vzhľadom 

k otvorenosti a transparentnosti dobrovoľného zverejňovania majetkových priznaní verejných 

funkcionárov na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy.  

Predseda komisie informoval členov komisie o zásadných otázkach v rámci rozsahu údajov, 

ktoré by sa mali zverejňovať, ak s tým verejný funkcionár súhlasí, nakoľko ústavný zákon       

č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení ústavného zákona  č. 545/2005 Z. z. takúto povinnosť neukladá a preto bude na 

poslancoch mestského zastupiteľstva, aby sa na tomto rozsahu dohodli. Predseda komisie 

zároveň informoval, že v rámci predkladaného materiálu sa zavádza možnosť zverejňovania 

tzv. zjednodušených majetkových priznaní primátora a poslancov mestského zastupiteľstva 

v osobnom profile každého z týchto verejných činiteľov na webovom sídle Bratislavy za 

podmienok určených v návrhu materiálu. 

Po dlhšej diskusii komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov na webovom sídle 

hlavného mesta SR Bratislavy a to jednotlivo v profile každého dotknutého verejného 

funkcionára za podmienok stanovených v návrhu materiálu. Bolo tiež dohodnuté, že 

predseda komisie spolu s viceprimátorkou Bratislavy a členkou komisie L. Štasselovou budú 

o podpore tohto materiálu rokovať so všetkými poslaneckými klubmi mestského 

zastupiteľstva, v rámci ktorých dohodnú aj prípadných ďalších spolupredkladateľov 

materiálu. Predseda komisie tiež oznámil členom komisie, že primátor Bratislavy prejavil 

záujem byť spolupredkladateľom tohto materiálu. 
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Hlasovanie: Prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

 

K bodu č. 7 

Rôzne 

V bode „Rôzne“ informoval predseda komisie členov komisie o doručenej žiadosti 

hlavnému mestu SR Bratislave, týkajúcej sa záujmu fyzickej osoby (Ing. D. S.) vykonávať 

funkciu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. 

Ako následne predseda komisie uviedol, ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona  č. 545/2005 Z. 

z. takúto možnosť nepripúšťa, nakoľko komisia má byť kreovaná z radov poslancov 

mestského zastupiteľstva spôsobom uvedeným v tomto ústavnom zákone. 

Po krátkej diskusii členovia komisie odporučili predsedovi komisie písomne reagovať 

a odpovedať záujemcovi o členstvo v komisii v rámci informácie prednesenej predsedom 

komisie. 

 

V závere predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť  a zasadnutie komisie 

ukončil. 

 

V Bratislave, dňa 21.01.2019 

 

 

 

Zapísala: JUDr. Ivana Ozábalová, v. r.                                           JUDr. Milan Vetrák PhD., v. r. 

          tajomníčka komisie                                                                        predseda komisie 

 

                                                         


