
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov MsZ konaného dňa 25.04.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Rokovanie viedol predseda komisie. Členov komisie oboznámil s programom rokovania 

predseda komisie. Rokovalo sa podľa upraveného programu odsúhlaseného komisiou. 

 

Program: 

1.       Otvorenie a schválenie programu (predseda komisie). 

2. 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). 

3. Rôzne 

 

K jednotlivým bodom programu: 

K bodu č. 1 

Otvorenie a schválenie programu 

Rokovanie viedol predseda komisie. Členov komisie oboznámil s programom rokovania 

komisie vo veci materiálu predkladaného na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy- 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (mestská poslankyňa Lenka Antalová-

Plavuchová)“. Následne bol program bez diskusie schválený. 

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

 

K bodu č. 2  

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). 

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

predpisov (mestská poslankyňa Lenka Antalová-Plavuchová)“ schválila 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 a uložila 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. 

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

 

K bodu č. 3 

Rôzne 

Nikto z prítomných členov komisie nevzniesol požiadavku na prerokovanie konkrétnej veci 

v tomto bode. 

 

 

V Bratislave, dňa 25.04.2019 

 

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

          tajomníčka komisie                                                                              predseda komisie 

 

                                                         


