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Informácia 

o vyhotovení opravného 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 týkajúce sa 
poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Lenky Antalovej – 

Plavuchovej 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) 
voči Mgr. Lenke Antalovej - Plavuchovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy na základe uznesenia č. 105/2019 zo dňa 7. 3. 2019 na svojom zasadnutí 
dňa 25. 4. 2019 uznesením č. 166/2019 rozhodlo, že: 

1.  Menovaná verejná funkcionárka porušila povinnosť ustanovenú v čl. 7 ods. 1 
v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona tým, že podala Komisii na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 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. 
1 deň po dni, kedy uplynula lehota stanovená v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona (t. j. 7. 
1. 2019). 

2. Podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona ukladá pokutu menovanej verejnej 
funkcionárke 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. 

 Mgr. Lenka Antalová – Plavuchová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy po doručení tohto rozhodnutia oznámila predsedovi Komisie na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy svoju námietku, ktorá spočívala v tom, že podľa 
jej názoru bola výška pokuty vypočítaná nesprávne a požiadala o preskúmanie schváleného 
rozhodnutia v tejto veci. 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa námietkou menovanej 
poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zaoberala na svojom 
zasadnutí dňa 11. 11. 2019 a uznala ju za relevantnú, čo potvrdila svojím uznesením               
č. 13/2019. Dôvodom vyhovenia vznesenej námietke bola skutočnosť, že pod mesačným 
platom poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa v zmysle čl. 9 
ods. 15 ústavného zákona rozumie jedna dvanástina jeho ročného príjmu za predchádzajúci 
kalendárny rok za výkon tejto verejnej funkcie, čo predstavuje sumu vo výške 25,43 eur 
(slovom: dvadsaťpäť eur a štyridsaťtri eurocentov), a v tejto výške by po správnosti mala byť 
uložená aj pokuta za porušenie ústavného zákona. 



Keďže oprava výpočtu pokuty a jej výšky neznamená zmenu v zásadných otázkach 
samotného rozhodnutia, t.j. či došlo k porušeniu ústavného zákona a či má byť uložená 
pokuta, a s prihliadnutím na to, že Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
svojím uznesením č. 166/2019 zo dňa 25. 4. 2019 poverilo predsedu Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, aby vyhotovil rozhodnutie v tejto veci a doručil ho dotknutej 
verejnej funkcionárke, pričom požadovaná oprava rozhodnutia neznamená aj opravu 
schváleného uznesenia tohto zastupiteľstva, Komisia na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy má za to, že námietke dotknutej verejnej funkcionárky možno vyhovieť 
vyhotovením opravného rozhodnutia v jej veci bez povinnosti jeho schválenia Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, čím poverila jej predsedu, ktorému zároveň 
uložila povinnosť, aby informáciu o vyhotovení opravného rozhodnutia a jeho doručení 
Mgr. Lenke Antalovej – Plavuchovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy predložil na rokovanie tohto zastupiteľstva dňa 12. 12. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 20/2019 

zo dňa 4. 12. 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 s názvom „Opravné rozhodnutie 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 týkajúce sa 

poslankyne mestského zastupiteľstva Lenky Antalovej – Plavuchovej“ predloženého predsedom 
komisie v rámci bodu č. 5 programu: 

A. schvaľuje 

informačný materiál s názvom „Opravné rozhodnutie 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 týkajúce sa 

poslankyne mestského zastupiteľstva Lenky Antalovej – Plavuchovej“, 

B. ukladá predsedovi komisie, 

aby informačný materiál uvedený v bode A. tohto uznesenia predložil v mene 
komisie ako jej predseda na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

T: 12. 12. 2019 

 

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

 

 

V Bratislave, 4. 12. 2019                                                                                             

 

 

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

              tajomníčka komisie                                                                 predseda komisie 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Bratislava 4. 12. 2019 

 

OPRAVNÉ 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 Černockého 7, 831 53 Bratislava, 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 Černockého 7, 831 53 Bratislava, 
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 Černockého 7, 831 53 Bratislava, poslankyni Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ukladá pokuta vo výške 25,43 eur (slovom: 
dvadsaťpäť eur a štyridsaťtri eurocentov), ktorá zodpovedá jednej dvanástine jej ročného 
príjmu za rok 2018 za výkon verejnej funkcie poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to v súlade s čl. 9 ods. 15 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. Podľa údajov z Magistrátu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy totiž ročný príjem Mgr. Lenky Antalovej-Plavuchovej za 
výkon verejnej funkcie poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2018 predstavuje sumu vo výške 305,19 eur (slovom: tristopäť 
eur a deväťnásť eurocentov), pričom jedna dvanástina z tohto príjmu predstavu sumu vo 
výške pokuty, ktorá sa menovanej verejnej funkcionárke ukladá. 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. III 
ÚS 172/08-23) 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 



ústavného zákona rozumie jedna dvanástina z jej ročného príjmu za rok 2018 za výkon 
verejnej funkcie poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, 25,43 eur (slovom: dvadsaťpäť eur a štyridsaťtri eurocentov). 

 
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., v. r. 

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

 
 

 

Prílohy: 

pripojené k pôvodne vyhotovenému rozhodnutiu sa opätovne nedoručujú, keďže nedošlo k zmene alebo 

doplneniu ich obsahu 

 

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 

 


