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Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. berie na vedomie, 

že na základe riadne odôvodneného podnetu spoločnosti Parking House, a.s., so sídlom 

Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, zastúpenej advokátskou kanceláriou 

Capitol Legal Group, s.r.o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, zo 

dňa 7. 10. 2019, sa začína konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 

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

„ústavný zákon“) voči Ing. Matejovi Vagačovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to dňom 8. 10. 2019, kedy bol tento podnet doručený 

Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pričom dôvodom začatia tohto 

konania je podozrenie z možného porušenia čl. 4 a čl. 6 ods. 1 v spojení s čl. 6 ods. 3 ústavného 

zákona menovaným verejným funkcionárom, 

 

B. vyzýva 

podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslanca uvedeného v bode A. tohto uznesenia, aby sa 

vyjadril k podnetu spoločnosti Parking House, a.s., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 

851 01 Bratislava, zastúpenej advokátskou kanceláriou Capitol Legal Group, s.r.o., so sídlom 

Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, zo dňa 7. 10. 2019, a aby toto vyjadrenie 

zaslal Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

T: do 7 pracovných dní odo dňa 

schválenia uznesenia 

mestského zastupiteľstva 

 

C. žiada 

predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby zabezpečil, že 

kópia podnetu uvedeného v bode A. tohto uznesenia sa doručí poslancovi uvedenému 

v bode A. tohto uznesenia, ako aj ďalším osobám uvedeným v tomto uznesení, ktoré sa majú 

k obsahu tohto podnetu vyjadriť, 

T: 21. 11. 2019 

 

 



D. žiada 

predsedu Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby poskytol 

predsedovi Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

kópie všetkých zápisníc komisie týkajúcich sa jej zasadnutí v termíne od 8. 12. 2018 do 8. 10. 

2019, 

T: 2. 12. 2019 

 

E. vyzýva 

podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona 1. námestníčku primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, aby sa vyjadrila k podnetu spoločnosti Parking House, a.s., so sídlom 

Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, zastúpenej advokátskou kanceláriou 

Capitol Legal Group, s.r.o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, zo 

dňa 7. 10. 2019, a aby toto vyjadrenie zaslala Komisii na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, 

T: do 5 pracovných dní odo dňa  

schválenia uznesenia  

mestského zastupiteľstva 

 

D. poveruje 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby v prípade, ak 

je to potrebné, v mene Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy vykonala ďalšie dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného zákona, 

 

E. ukladá 

Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby predložila na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh 

rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začína konanie podľa bodu A. tohto uznesenia. 

 

T: zasadnutie mestského 

zastupiteľstva v decembri 

2019 

 

 



Dôvodová správa 

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) upravuje 
okrem práv aj povinnosti aj obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia 
vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone 
verejnej funkcie a tiež zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie 
povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré 
možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo 
obmedzení uložiť. 

V prípade verejných funkcionárov, ktorými sú primátor hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „primátor“) a poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), ako aj ich 
predchodcov v niektorých prípadoch podľa ústavného zákona, je orgánom, ktorý vedie 
konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (ďalej len 
„konanie“) podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona mestské zastupiteľstvo. Niektoré 
úkony predchádzajúce tomuto konaniu alebo úkony v rámci tohto konania zo zákona alebo 
na základe poverenia mestského zastupiteľstva vykonáva príslušný orgán mestského 
zastupiteľstva, ktorým je Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „KOVZ“) alebo predseda KOVZ. 

Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol dňa 8. 10. 2019 
doručený podnet spoločnosti Parking House, a.s., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 
851 01 Bratislava, zastúpenej advokátskou kanceláriou Capitol Legal Group, s.r.o., so sídlom 
Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, zo dňa 7. 10. 2019 adresovaný mestskému 
zastupiteľstvu, ktorý je v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona riadne odôvodnený, 
t.j. je z neho zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka a čo sa namieta. 

V podnete sa namieta, že dotknutý verejný funkcionár – Ing. Matej Vagač, poslanec 
mestského zastupiteľstva, údajne porušil čl. čl. 4 a čl. 6 ods. 1 v spojení s čl. 6 ods. 3 ústavného 
zákona spôsobom, ktorý je podrobne opísaný v prílohe č. 2 k tomuto materiálu. 

KOVZ sa vecou zaoberala na svojom zasadnutí dňa 11. 11. 2019, na ktorom si 
dotknutého verejného funkcionára vypočula, pričom prijala uznesenie č. 14/2019 týkajúce sa 
tohto podnetu. Dotknutý verejný funkcionár označil podnet za neopodstatnený a považuje 
ho za pokus o poškodenie jeho dobrého mena, keďže konanie, ktoré sa mu vytýka, je podľa 
jeho názoru konaní vo verejnom záujme a záujme občanov, ktorých zastupuje. KOVZ týmto 
svojím uznesením rozhodla, že neodporúča mestského zastupiteľstvu, aby sa podnetom 
zaoberalo, pretože je neopodstatnený. 

Napriek tomu a s prihliadnutím na príslušné ustanovenia ústavného zákona sa 
predseda KOVZ rozhodol ako poslanec mestského zastupiteľstva, že predloží tento materiál, 
pretože podnet síce nemusí byť opodstatnený, ale je v zmysle ústavného zákona riadne 
odôvodnený. V takom prípade o tom nemôže rozhodnúť KOVZ, ale príslušný orgán, ktorým 
je mestské zastupiteľstvo, a preto sa mu tento materiál predkladá spôsobom, ktorý 
zodpovedá ústavnému zákonu a uzneseniu tohto zastupiteľstva č. 225/2015 z 25. 6. 2019. 



Uznesenie č. 14/2019 

zo dňa 11. 11. 2019 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MsZ 

(ďalej len „komisia“) po vypočutí si poslanca mestského zastupiteľstva M. Vagača 

a následnom prerokovaní materiálu s názvom „Informácia o začatí konania podľa čl. 9 ods. 2 

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

funkcionárov“ v rámci bodu č. 3 programu: 

A. neodporúča 

predloženie materiálu mestskému zastupiteľstvu s názvom Informácia o začatí 

konania mestského zastupiteľstva na základe podnetu 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. Matejovi Vagačovi, poslancovi Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pretože ho považuje za 

neopodstatnený. 

 

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

 

 

V Bratislave, 11.11.2019                                                                                             

 

 

 

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

            tajomníčka komisie                                                                    predseda komisie 

 

 
 














