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4. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva       

hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 

 

4.2 
Nositeľ uznesenia: Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ uznesenia: predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 
 
Nezačatie konania podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Uznesenie č. 173/2015 zo dňa 11. 6. 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 
nezačína 

 

na základe podnetu Ing. Tatiany Kratochvílovej zo dňa 7. 10. 2014, ktorý bol Mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy doručený dňa 8. 10. 2014, konanie podľa čl. 9 ods. 

2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov voči Ing. Martinovi Borguľovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Plnenie uznesenia: 

Návrh na zrušenie uznesenia. 
Čl .  9  ods. 3 prvá  veta  ústavného  zákona č. 357/2004 Z. z.  o ochrane  verejného  záujmu  pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov jasne uvádza, že: „Ak sa 

konanie začína na podnet, dňom začatia konania je deň doručenia podnetu orgánu príslušnému 

podľa odseku 1.“. Preto bez ohľadu na to, kto riadne odôvodnený podnet podal a proti komu 
podnet smeruje, nie je Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v týchto prípadoch 
oprávnené rozhodovať o tom, či konanie začne alebo nezačne (lebo sa už začalo v zmysle 
ústavného zákona), ale výlučne o tom, či dané konanie je porušením ústavného zákona a či za 
toto porušenie bude udelená sankcia, k čomu doteraz nedošlo, keďže uznesenie č. 173/2015 zo 
dňa 11. 6. 2015 tomu bráni. V prípade, že predmetné uznesenie bude zrušené, konanie voči 
verejnému funkcionárovi možno začať, avšak až potom, ako sa stane opäť verejným 
funkcionárom, a to v zmysle judikatúry Ústavného súdu SR. 
 

Na základe týchto skutočností sa navrhujeme uznesenie č. 173/2015 zo dňa 11. 6. 

2015 zrušiť. 

 

 

 


