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Kód uznesenia: 1.6 
3.3 

 
Návrh uznesenia 

 
Uznesenie 
č. .../2019 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zo dňa 25. apríla 2019 

 
v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči Mgr. Lenke 
Antalovej-Plavuchovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom z vlastnej 
iniciatívy na základe uznesenia č. 105/2019 zo dňa 7. 3. 2019 podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) 
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“) 
z dôvodu, že zistenia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a následne aj jeho vlastné zistenia nasvedčujú tomu, že bola porušená povinnosť podať 
oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona 
 

A. konštatuje, 
 
že Mgr. Lenka Antalová-Plavuchová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, porušila svoju povinnosť ustanovenú v čl. 7 ústavného 
zákona tým, že nepodala oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného 
zákona v lehote stanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, t.j. do 30 dní odo dňa ujatia sa 
verejnej funkcie, 
 

B. berie na vedomie, 
 
že Mgr. Lenka Antalová-Plavuchová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, podľa zistení Komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy podala tejto komisii ako orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného 
zákona oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona dňa 8. 1. 2019, t.j. len s jednodňovým 
oneskorením po dni, kedy uplynula lehota stanovená v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, čo bolo 
z jej strany potvrdené aj na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy dňa 7. 3. 2019 a následne v jej písomnom vyjadrení v zmysle čl. 9 ods. 4 
ústavného zákona zo dňa 20. 3. 2019 adresovanom predsedovi Komisie na ochranu verejného 



záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, čo bolo dôvodom, prečo sa ďalšie dokazovanie v tejto veci 
nevykonávalo, 
 

C. schvaľuje 
 
rozhodnutie podľa čl. 9 ústavného zákona, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu, 
 

D. oznamuje, 
 
že proti rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy podľa bodu C. tohto uznesenia môže Mgr. Lenka Antalová-Plavuchová, 
poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podať 
návrh na jeho preskúmanie na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia tohto rozhodnutia a že podanie takéhoto návrhu má odkladný účinok podľa čl. 10 
ods. 3 ústavného zákona, 
 

E. poveruje 
 
Milana Vetráka, predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
podpísaním písomného rozhodnutia podľa bodu C. tohto uznesenia a jeho doručením 
v súčinnosti s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. Lenke Antalovej-Plavuchovej, 
poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
 

F. žiada riaditeľa magistrátu, 
 

aby poskytol súčinnosť predsedovi Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy pri plnení úloh uvedených v bode E. tohto uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odôvodnenie 

 



Materiál sa predkladá v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 105/2019 zo dňa 7. marca 2019. 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle svojho 
uznesenia č. 12/2019 zo dňa 25. 4. 2019 odporúča schváliť predložený materiál. 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy predkladaný materiál neprerokovala, 
keďže nebol predložený na zaradenie do jej programu. 

Materiál bude mať pozitívny dopad na rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, a to vo výške 1 013 eur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Príloha k uzneseniu 
a Príloha č. 5 k rozhodnutiu 

 



Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Bratislava 25. 4. 2019 

 

ROZHODNUTIE 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v konaní vo 
veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom z vlastnej iniciatívy 
podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov voči Mgr. Lenke Antalovej-Plavuchovej, trvale bytom 
..., poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 
základe uznesenia č. 105/2019 zo dňa 7. 3. 2019 na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2019 

 

rozhodlo takto: 

 

Mgr. Lenka Antalová-Plavuchová, trvale bytom ..., poslankyňa Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy tým, že podala Komisii na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako orgánu podľa čl. 7 ods. 5 
písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov dňa 8. 1. 2019, t.j. 1 
deň po dni, kedy uplynula lehota stanovená v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (t. j. 7. 1. 2019), 
porušila povinnosť ustanovenú v čl. 7 ods. 1 v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa Mgr. Lenke Antalovej-Plavuchovej, 
trvale bytom ..., poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ukladá pokuta vo výške 1 013 eur (slovom: tisíctrinásť eur), ktorá zodpovedá 
priemernej nominálnej mesačnej mzde v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2018, t. j. 
za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom došlo k porušeniu 
ústavného zákona, keďže podľa čl. 9 ods. 16 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov sa 
v prípade, ak mesačný plat verejného funkcionára, voči ktorému sa vedie konanie podľa tohto 
ústavného zákona, je nižší ako priemerná mesačná nominálna mzda v hospodárstve 



Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, pri výpočte sumy pokuty podľa čl. 9 
ods. 10 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov sa za mesačný plat považuje priemerná 
nominálna mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok. 
Podľa údajov z Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy totiž mesačný plat 
Mgr. Lenky Antalovej-Plavuchovej za rok 2018, t.j. jedna dvanástina z jej ročného príjmu za 
predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie poslankyne Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, dosiahol        sumu ... . Mgr. 
Lenka Antalová-Plavuchová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy je povinná pokutu uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
číslo 25827813/7500 vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol 
2151359004, konštantný symbol 0558 a v poznámke číslo uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým bolo toto rozhodnutie prijaté. 

 

Odôvodnenie: 

Verejný funkcionár, ktorým je v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. p) ústavného zákona            č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej 
len „ústavný zákon“) aj poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy Mgr. Lenka Antalová-Plavuchová, je podľa čl. 7 ods. 1 tohto ústavného 
zákona povinný podať do 30 dní odo dňa, keď sa ujme výkonu verejnej funkcie, písomné 
oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (ďalej len „oznámenie“) za 
predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie skutočnosti podľa čl. 7 ods. 1 písm. a) až e) 
uvedeného ústavného zákona.  

Oznámenie sa podáva orgánu, ktorý je na to podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného 
zákona príslušný a ktorým je v prípade Mgr. Lenky Antalovej-Plavuchovej Komisia na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „komisia na ochranu verejného 
záujmu“). 

Lehota na podanie oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona pri oznámeniach 
podávaných do 30 dní odo dňa, keď sa verejný funkcionár ujme výkonu verejnej funkcie za 
kalendárny rok 2018 uplynula aj s prihliadnutím na uznesenie Ústavného súdu SR (sp. zn. ) 
dňa 7. januára 2019, keďže táto lehota je v zmysle uvedenej judikatúry Ústavného súdu SR 
lehotou procesnoprávnou. 

Mgr. Lenka Antalová-Plavuchová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy podala svoje oznámenie komisii na ochranu verejného 
záujmu oneskorene, a to dňa 8. januára 2019, t.j. s oneskorením o 1 deň. Stalo sa tak síce 
nedopatrením, ako to dotknutá poslankyňa uviedla na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 7. 3. 2019 a následne aj v písomnom 
vyjadrení v zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného zákona zo dňa 20. 3. 2019 adresovanom predsedovi 
komisie na ochranu verejného záujmu, ústavný zákon však nerozlišuje medzi úmyselným 
a neúmyselným porušením povinnosti ani neumožňuje pri udelení sankcie zohľadniť dĺžku 



oneskorenia sa verejného funkcionára pri podaní oznámenia. Uvedené písomné vyjadrenie 
bolo dôvodom, prečo sa ďalšie dokazovanie v tejto veci už nevykonávalo. 

Komisia na ochranu verejného záujmu na svojom zasadnutí dňa 18. 2. 2019 
konštatovala oneskorené podanie oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona zo strany 
Mgr. Lenky Antalovej-Plavuchovej, poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ako to vyplýva z jej uznesenia č. 5/2019 (príloha č. 1 k tomuto 
rozhodnutiu). V nadväznosti na to odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy, aby v tejto veci začalo konanie z vlastnej iniciatívy podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) 
ústavného zákona. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy svojím 
uznesením č. 105/2019 zo dňa 7. 3. 2019 začalo konanie z vlastnej iniciatívy podľa čl. 9 ods. 2 
písm. a) ústavného zákona (príloha č. 2 k tomuto rozhodnutiu), pretože jeho zistenia 
vychádzajúce zo zistení komisie na ochranu verejného záujmu nasvedčovali tomu, že Mgr. 
Lenka Antalová-Plavuchová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, porušila svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 
ústavného zákona orgánu na to príslušnému podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona 
v lehote uvedenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v tomto 
uznesení zároveň vyzvalo dotknutú poslankyňu, aby sa do 15 dní odo dňa schválenia 
uznesenia č. 105/2019 vyjadrila, prečo podala oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona 
oneskorene, poverilo komisiu na ochranu verejného záujmu, aby v tejto veci vykonala ďalšie 
dokazovanie, ak je to potrebné, a uložilo komisii na ochranu verejného záujmu, aby do 60 dní 
odo dňa schválenia uznesenia č. 105/2019 predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh rozhodnutia v tejto veci. 

Komisia na ochranu verejného záujmu na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2019 
konštatovala, že vzhľadom na písomné vyjadrenie Mgr. Lenky Antalovej-Plavuchovej zo dňa 
20. 3. 2019 (príloha č. 3 k tomuto rozhodnutiu), ktorým potvrdila oneskorené podanie 
oznámenia, nie je potrebné ďalšie dokazovanie vo veci v zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného zákona 
a svojím uznesením č. 12/2019 zo dňa 25. 4. 2019 (príloha č. 4 k tomuto rozhodnutiu) 
odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prijať 
rozhodnutie vo veci o porušení čl. 7 ods. 1 v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona 
zo strany Mgr. Lenky Antalovej-Plavuchovej, poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o udelení pokuty podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) v spojení 
s čl. 9 ods. 15 a 16 ústavného zákona dotknutej poslankyni. 

Na základe vyššie uvedených a zistených skutočností, predložených listinných 
dôkazov a vyjadrenia dotknutej poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy považuje Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za preukázané, že Mgr. Lenka Antalová-Plavuchová, poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, porušila čl. 7 ods. 
1 v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona.  

V súvislosti s tým uložilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy dotknutej poslankyni povinnosť zaplatiť pokutu podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) 



ústavného zákona vo výške jej mesačného platu, ktorým sa podľa čl. 9 ods. 15 a 16 ústavného 
zákona rozumie priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za 
uplynulý kalendárny rok, t.j. 1 013 eur (slovom: tisíctrinásť eur), keďže mesačný plat 
dotknutého verejného funkcionára, t.j. jedna dvanástina z jej ročného príjmu za 
predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie poslankyne Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, nedosahuje túto sumu 
(dosahuje sumu ...). 

 
Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu môže Mgr. Lenka Antalová-Plavuchová, poslankyňa Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podať návrh na jeho 
preskúmanie na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia podľa čl. 10 ods. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Podanie takéhoto návrhu má odkladný 
účinok. 

  

 

JUDr. Milan Vetrák, PhD. 
predseda 

Komisia na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných      
funkcionárov Mestského zastupiteľstva      
      hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

Prílohy: 

1. uznesenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019 zo dňa 18. 2. 2019 

2. uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 105/2019 zo 

dňa 7. 3. 2019 

3. písomné vyjadrenie Mgr. Lenky Antalovej-Plavuchovej, poslankyne Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 20. 3. 2019 

4. uznesenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2019 zo dňa 25. 4. 2019 

5. uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2019 zo dňa 

25. 4. 2019 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

1. Mgr. Lenke Antalovej-Plavuchovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na adresu jej trvalého pobytu 

2. Ing. arch. Matúšovi Vallovi, primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 
k rozhodnutiu 

 

Uznesenie č. 5/2019 

zo dňa 18. 2. 2019 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „komisia“) po 
prerokovaní materiálu s názvom „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“ predloženého predsedom 
komisie v rámci bodu č. 3 programu: 

A. odporúča 

predloženie návrhu mestskému zastupiteľstvu na začatie konania mestského 
zastupiteľstva z vlastnej iniciatívy 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. Lenke Antalovej-Plavuchovej, poslankyni 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pretože 
zistenia nasvedčujú tomu, že porušila svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 
ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona 

B. ukladá 

predsedovi komisie 

predložiť návrh na začatie konania uvedený v bode A. tohto uznesenia spolu s návrhmi 
ďalších súvisiacich opatrení na riadne vedenie tohto konania mestskému zastupiteľstvu 
v podobe samostatného materiálu na schválenie 

T: na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 7. 3. 2019 

 

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

 

 

V Bratislave, 18. 2. 2019                                                                                             

 

 

 

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

Príloha č. 2 
k rozhodnutiu 

 

- - - 

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 

Kód uzn.: 1.6 

3.3 



Uznesenie 105/2019 

zo dňa 07.03.2019 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

  

A. začína 

z vlastnej iniciatívy konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) voči Mgr. Lenke Antalovej-Plavuchovej, poslankyni 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), 

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

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

 

B. vyzýva 

podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslankyňu mestského zastupiteľstva uvedenú v časti A 

tohto uznesenia, aby sa vyjadrila, prečo podala oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona 

oneskorene, a nie v lehote do 30 dní odo dňa ujatia sa verejnej funkcie, a aby toto vyjadrenie 

zaslala komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

mestského zastupiteľstva. 

                                                                                        T: do 15 dní odo dňa schválenia                                                                                            

uznesenia mestského zastupiteľstva  

  

C. poveruje 

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského 

zastupiteľstva, aby v prípade, ak je to potrebné, v mene mestského zastupiteľstva vykonala 

ďalšie dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného zákona v konaní, ktoré sa začína podľa 

časti A tohto uznesenia. 

 

 

D. ukladá 

komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského 

zastupiteľstva, aby predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh rozhodnutia vo 

veci, v ktorej sa začína konanie podľa časti A tohto uznesenia. 

                                                                                        T: do 60 dní odo dňa schválenia                                                                                            

uznesenia mestského zastupiteľstva 

- - - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 3 
k rozhodnutiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 4 
k rozhodnutiu 

Uznesenie č. 12/2019 

zo dňa 25. 4. 2019 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „komisia“) po 
prerokovaní bodu programu č. 2 s názvom „Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (mestská 

poslankyňa Lenka Antalová-Plavuchová)“: 



A. schvaľuje 

prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov vo veci oneskoreného 
podania oznámenia podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov do 30 dní odo dňa ujatia sa verejnej 
funkcie poslankyňou Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy Mgr. Lenkou Antalovou-Plavuchovou 

B. ukladá 

predsedovi komisie 

predložiť návrh na prijatie rozhodnutia uvedený v bode A. tohto uznesenia spolu 
s príslušnými prílohami mestskému zastupiteľstvu v podobe samostatného materiálu 
na schválenie 

T: na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 25. 4. 2019 

 

Hlasovanie: prítomný: 6, za:  4, proti:  1, zdržal sa:  1, nehlasoval: 0. 

 

 

V Bratislave, 25. 4. 2019                                                                                             

 

 

 

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



JUDr. Milan Vetrák, PhD.
predseda KOVZ

Bratislava, 20. marec 2019

vyjadrenie k oneskorenému podaniu Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a 
majetkových pomerov podľa 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.

Vážení členovia komisie na ochranu verejného záujmu,

prijmite moje ospravedlnenie za oneskorené podanie Oznámenia, Priznanie som 
podala deň po zákonom stanovenom termíne, čiže 8. januára 2019 a som si 
vedomá, že som nesplnila zákonnú povinnosť načas.

Odovzdanie som nechala na posledný možný termín vzhľadom na vianočné 
prázdniny, počas ktorých som bola mimo Bratislavy. Podanie som podala ihneď 
nasledujúci deň ráno v deň.

Mrzí ma, že som zmeškala termín a zároveň ďakujem členom komisie za 
zohľadnenie môjho ospravedlnenia.

S úctou.

Lenka Antalová Píavuchová
poslankyňa MZ Bratislava


