
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov MsZ konaného dňa 18.02.2019 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. Kontrola oznámení podaných verejnými funkcionármi 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 30 dní odo dňa ujatia sa 

verejnej funkcie – v zmysle uznesenia komisie č. 13/2015 zo dňa 30. 3. 2015 

(tajomníčka komisie) 

3. 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 dotknutých 

verejných funkcionárov (predseda komisie) 

4. Vzor tlačiva na podanie oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

podávaných každoročne do 31. marca, vzor potvrdenia o podanom oznámení 

vydávaného komisiou, návrh listu komisie s usmerneniami týkajúcimi sa podávania 

oznámení k 31. marcu 2019 pre terajších verejných funkcionárov a návrh listu komisie 

s usmerneniami týkajúcimi sa podávania oznámení k 31. marcu 2019 pre bývalých 

verejných funkcionárov (predseda komisie) 

5. Informácia o novele 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. 

schválenej Národnou radou SR dňa 31. 1. 2019 (tajomníčka komisie) 

6. Rôzne 
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K jednotlivým bodom programu: 

 

K bodu č. 1 

Otvorenie a schválenie programu 

Rokovanie viedol predseda komisie. Členov komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „komisia“) oboznámil s programom rokovania 

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

diskusie schválený. 

Hlasovanie: Prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1. 

 

K bodu č. 2  

Kontrola oznámení podaných verejnými funkcionármi 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 30 dní odo dňa ujatia sa 

verejnej funkcie – v zmysle uznesenia komisie č. 13/2015 zo dňa 30. 3. 2015  

Tajomníčka komisie predniesla informáciu o počte doručených oznámení verejných 

funkcionárov. Následne členovia komisie pristúpili ku kontrole oznámení podaných 

verejnými funkcionármi 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. (ďalej len „ústavný zákon“) do 30 dní odo dňa ujatia sa verejnej funkcie. Kontrolou 

podaných oznámení zo strany komisie bolo zistené, že kontrolovaní verejní funkcionári  (t. j. 

primátor a poslanci mestského zastupiteľstva) podali oznámenia podľa čl. 7 ústavného 

zákona s výnimkou jednej poslankyne mestského zastupiteľstva. V prípade dvoch ďalších 

poslancov mestského zastupiteľstva je potrebné ich vypočutie s cieľom overenia, či  bolo ich 

oznámenie podané riadne a včas.  

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

K bodu č. 3  

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 dotknutých verejných 

funkcionárov  

Komisia vypočula poslankyňu mestského zastupiteľstva, ktorá podala oznámenie verejného 

funkcionára oneskorene. Zároveň poslankyňa uviedla dôvody, pre ktoré podala predmetné 

oznámenie verejného funkcionára oneskorene. Následne komisia prijala uznesenie, ktorým 

odporúča predloženie návrhu mestskému zastupiteľstvu na začatie konania mestského 

zastupiteľstva z vlastnej iniciatívy podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona, nakoľko 

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

ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 tohto ústavného zákona. Zároveň komisia 
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uložila predsedovi komisie predložiť návrh na začatie konania mestského zastupiteľstva 

z vlastnej iniciatívy podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona spolu s návrhmi ďalších 

súvisiacich opatrení na riadne vedenie tohto konania mestskému zastupiteľstvu v podobe 

samostatného materiálu na schválenie. 

Hlasovanie: Prítomní: 5, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 0. 

K bodu č. 4 

Vzor tlačiva na podanie oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podávaných 

každoročne do 31. marca, vzor potvrdenia o podanom oznámení vydávaného komisiou, 

návrh listu komisie s usmerneniami týkajúcimi sa podávania oznámení k 31. marcu 2019 

pre terajších verejných funkcionárov a návrh listu komisie s usmerneniami týkajúcimi sa 

podávania oznámení k 31. marcu 2019 pre bývalých verejných funkcionárov  

Predseda komisie oboznámil členov komisie s vyššie uvedenými návrhmi tlačív. Komisia po 

prerokovaní predmetného bodu programu uznesením schválila nasledovné tlačivá:  

- Vzor oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, ktoré sa má podať do 31. 

marca 2019 za kalendárny rok 2018 v prípade terajších verejných funkcionárov, 

resp. za príslušnú časť kalendárneho roka 2018 v prípade bývalých verejných 

funkcionárov; 

- Vzor potvrdenia o podanom oznámení podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona; 

- Návrh listu komisie s usmerneniami týkajúcimi sa podávania oznámení do 31. 

marca 2019 pre terajších verejných funkcionárov za kalendárny rok 2018; 

- Návrh listu komisie s usmerneniami týkajúcimi sa podávania oznámení do 31. 

marca 2019 pre bývalých verejných funkcionárov za príslušnú časť kalendárneho 

roka 2018; 

- Zároveň komisia uložila predsedovi komisie, aby oznámil vzor oznámenia a vzor 

potvrdenia všetkým dotknutým verejným funkcionárom ako aj zaslal list, týkajúci 

sa podávania oznámení do 31. marca 2019 pre terajších verejných funkcionárov za 

kalendárny rok 2018 a list týkajúci sa podávania oznámení do 31. marca 2019 pre 

bývalých verejných funkcionárov za príslušnú časť kalendárneho roka 2018. 

Komisia zároveň uložila tajomníčke komisie JUDr. Ivane Ozábalovej, aby zabezpečila 

zverejnenie vzoru oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, ktoré sa má podať do 31. 

marca 2019 za kalendárny rok 2018 v prípade terajších verejných funkcionárov, resp. za 

príslušnú časť kalendárneho roka 2018 v prípade bývalých verejných funkcionárov a vzor 

potvrdenia o podanom oznámení podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona. 

Hlasovanie: Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0. 
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K bodu 5 

Informácia o novele 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. 

schválenej Národnou radou SR dňa 31. 1. 2019  

Tajomníčka komisie JUDr. Ivana Ozábalová predniesla členom komisie informáciu o novele 

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. schválenej Národnou radou SR dňa 

31. 1. 2019. 

Členovia komisie vzali túto informáciu na vedomie. 

K bodu č. 6 

Rôzne 

V bode „Rôzne“ informoval predseda komisie členov komisie, že vzhľadom na novelu 

ústavného zákona, ktorá nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2020 a ktorá ukladá verejným 

funkcionárom povinné zverejňovanie majetkových priznaní, už v tejto veci komisia nebude 

pripravovať žiadne materiály do mestského zastupiteľstva, týkajúce sa dobrovoľného 

zverejňovania majetkových priznaní. Všetci prítomní členovia komisie s uvedeným 

návrhom súhlasili.  

Zároveň člen komisie Ing. Ján Karman v rámci bodu rôzne nastolil otázku, týkajúcu sa 

postupu komisie v prípade elektronického podania daňového priznania, v rámci absencie 

elektronického potvrdenia o podaní daňového priznania. 

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

ukončil. 

 

V Bratislave, dňa 18.02.2019 

 

 

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

          tajomníčka komisie                                                                        predseda komisie 

 

                                                         


