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Kód uznesenia: 1.6 
3.3 

 
Návrh uznesenia 

 
 
Mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 
v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči Ing. Kataríne 
Šimončičovej, bývalej poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy začatom z vlastnej iniciatívy na základe uznesenia č.  03/2020 zo dňa 27. 
2. 2020 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“) 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 Ing. Katarína Šimončičová, bývalá 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 31. marca 2019 za 
predchádzajúci kalendárny rok, počas ktorého vykonávala verejnú funkciu poslankyne 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
 

B. berie na vedomie, 
 
že Ing. Katarína Šimončičová, bývalá 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 nepodala tejto komisii ako orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného 
zákona oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona do 31. marca 2019 za predchádzajúci 
kalendárny rok a ani po tomto dátume, čo bolo z jej strany potvrdené aj Komisii na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na jej zasadnutí dňa 22. 1. 2020, a preto sa už 
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 Ing. Katarína Šimončičová, bývalá 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 Ing. Kataríne Šimončičovej, bývalej 
poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
a primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
 

F. žiada  
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
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 časti E tohto uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Odôvodnenie 

 

Materiál sa predkladá v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 403/2020 zo dňa 27. februára 2020. 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle svojho 
uznesenia č. 23/2020 zo dňa 22. 6. 2020 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 515,41 eur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Príloha k uzneseniu 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Bratislava 25. 6. 2020 

 

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 Ing. Kataríne Šimončičovej, trvale bytom Dulovo 
námestie 4, 821 08 Bratislava, bývalej poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na základe uznesenia č. 403/2020 zo dňa 27. 2. 2020 na svojom 
zasadnutí dňa 25. 6. 2020 

rozhodlo takto: 

Ing. Katarína Šimončičová, Dulovo námestie 4, 821 08 Bratislava, bývalá poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy tým, že nepodala 
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 do 31. 3. 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 Ing. Kataríne Šimončičovej, trvale 
bytom Dulovo námestie 4, 821 08 Bratislava, bývalej poslankyni Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ukladá pokuta vo výške 515,41 eur (slovom: 
päťstopätnásť eur a štyridsaťjeden eurocentov), ktorá zodpovedá jednej dvanástine z jej 
ročného príjmu za rok 2018 za výkon verejnej funkcie poslankyne Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to 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. Podľa údajov z Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy bol ročný príjem Ing. Kataríny Šimončičovej v roku 2018 za výkon funkcie 
poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 



6 184,88 eur (slovom: šesťtisícstoosemdesiatštyri eur a osemdesiatosem eurocentov), t.j. jedna 
dvanástina z jej ročného príjmu za rok 2018 za výkon uvedenej verejnej funkcie zodpovedá 
sume 515,41 eur (slovom: päťstopätnásť eur a štyridsaťjeden eurocentov). Ing. Katarína 
Šimončičová, bývalá 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 SK72 7500 0000 0000 2582 7813 vedený v Československej obchodnej banke, a.s., 
variabilný symbol 2201359001, 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. q) ústavného zákona            č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“), je podľa čl. 7 ods. 1 tohto ústavného zákona 
povinný podať počas výkonu verejnej funkcie vždy k 31. marcu (znenie účinné do 31. 12. 2019) 
každého kalendárneho roka, 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. 

Takouto verejnej funkcionárkou je aj Ing. Katarína Šimončičová, bývalá poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to za časť roka 
2018, počas ktorej vykonávala túto verejnú funkciu. Podľa čl. 3 ods. 1 ústavného zákona sa na 
účely čl. 7 a 8 a na účely konania, ak sa porušili povinnosti podľa čl. 7 a 8 aj osoba, ktorá 
vykonávala verejnú funkciu, považuje za verejného funkcionára ešte v období jedného roka 
odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie. Ustanovujúce zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa v tomto volebnom období konalo dňa 7. 12. 
2018, t.j. Ing. Katarína Šimončičová sa v zmysle čl. 3 ods. 1 ústavného zákona považovala za 
verejnú funkcionárku do 6. 12. 2019. 

Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej judikatúre (napr. III ÚS 84/08-30) spresnil, 
že pri lehote jedného roka odo dňa skončenia verejnej funkcie, treba prihliadať na to, kedy sa 
konanie podľa čl. 7 alebo čl. 8 ústavného zákona voči bývalému verejnému funkcionárovi 
začalo a zároveň, že v otázke začiatku konania treba postupovať v zmysle čl. 9 ods. 3 druhej 
vety ústavného zákona, t.j. „Ak sa konanie začína z vlastnej iniciatívy orgánu príslušného podľa 
odseku 1, konanie je začaté dňom, keď orgán podľa odseku 1 urobil prvý úkon voči verejnému 
funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie.“. 

Za orgán podľa odseku 1 sa v zmysle čl. 9 ods. 3 druhej vety ústavného zákona 
považuje primárne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ak nie je ustanovené 
inak. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy však svojím uznesením č. 225/2015 
zo dňa 25. 6. 2015 zobralo na vedomie „Informáciu o postavení a úlohách Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v konaní podľa čl. 9 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 ktorého je Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „komisia na 



ochranu verejného záujmu“) poverená v mene tohto zastupiteľstva vykonávať rôzne úkony 
ešte pred oficiálnym začatím konania zo strany Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

To znamená, že hoci Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy oficiálne 
začalo konanie voči svojej bývalej poslankyni Ing. Kataríne Šimončičovej až schválením 
uznesenia č. 403/2020 zo dňa 27. 2. 2020, prvý úkon voči menovanej vykonala z poverenia 
tohto zastupiteľstva už komisia na ochranu verejného záujmu dňa 4. 12. 2019, keď v bode E. 
svojho uznesenia č. 17/2019 (príloha č. 1 k tomuto rozhodnutiu) konštatovala pochybnosti 
týkajúce sa splnenia povinnosti tejto bývalej poslankyne, ktoré jej vyplývajú z čl. 7 ústavného 
zákona a uložila predsedovi komisie, aby bezodkladne vyzval Ing. Katarínu Šimončičovú na 
preukázanie skutočnosti, či podala oznámenie a kedy sa tak stalo. Predseda komisie na 
ochranu verejného záujmu ihneď dňa 4. 12. 2019 oboznámil Ing. Katarínu Šimončičovú so 
zisteniami komisie na ochranu verejného záujmu a vyzval ju, aby čo najskôr preukázala, že 
oznámenie podala. Prvý úkon voči bývalej poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy Ing. Kataríny Šimončičovej tak bol v zmysle čl. 9 ods. 3 druhej vety 
ústavného zákona vykonaný ešte v čase (do 6. 12. 2019), keď sa v zmysle čl. 3 ods. 1 ústavného 
zákona považovala za verejnú funkcionárku. 

Oznámenie sa podáva orgánu, ktorý je na to podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného 
zákona príslušný a ktorým je v prípade Ing. Kataríny Šimončičovej komisia na ochranu 
verejného záujmu. V lehote na podanie oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, t.j. do 
31. 3. 2019 menovaná oznámenie nepodala, čo v priebehu konania podľa čl. 9 aj sama priznala. 

Komisia na ochranu verejného záujmu preto na svojom zasadnutí dňa 22. 1. 2020 
konštatovala porušenie povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona zo 
strany Ing. Kataríny Šimončičovej, bývalej poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako to vyplýva z jej uznesenia č. 21/2020 (príloha č. 2 
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. 403/2020 zo dňa 27. 2. 2020 začalo konanie z vlastnej iniciatívy podľa čl. 9 ods. 2 
písm. a) ústavného zákona (príloha č. 3 k tomuto rozhodnutiu), pretože jeho zistenia 
vychádzajúce zo zistení komisie na ochranu verejného záujmu nasvedčovali tomu, že Ing. 
Katarína Šimončičová, bývalá 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 45 dní odo dňa schválenia 
uznesenia č. 403/2020 vyjadrila, prečo nepodala oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného 
zákona, 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 180 dní 



odo dňa schválenia uznesenia č. 403/2020 predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh rozhodnutia v tejto veci. 

Komisia na ochranu verejného záujmu na svojom zasadnutí dňa 22. 6. 2020 
konštatovala, že vzhľadom na vyjadrenie Ing. Kataríny Šimončičovej v priebehu rokovania 
tejto komisie dňa 22. 1. 2020, ktorým potvrdila nepodanie oznámenia, nie je potrebné ďalšie 
dokazovanie vo veci v zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného zákona a svojím uznesením č. 23/2020 zo 
dňa 22. 6. 2020 (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 Ing. Kataríny Šimončičovej, 
bývalej 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. 16 ústavného zákona 
dotknutej bývalej poslankyni. 

Na základe vyššie uvedených a zistených skutočností, predložených listinných 
dôkazov a vyjadrenia dotknutej bývalej poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy považuje Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za preukázané, že Ing. Katarína Šimončičová, bývalá 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. 16 ústavného 
zákona rozumie jedna dvanástina z jej ročného príjmu za rok 2018 za výkon verejnej funkcie 
poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, t.j. 
515,41 eur (slovom: päťstopätnásť eur a štyridsaťjeden eurocentov). 

 
Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu môže Ing. Katarína Šimončičová, bývalá 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 v znení neskorších predpisov. Podanie 
takéhoto návrhu má odkladný účinok. 

        JUDr. Milan Vetrák, PhD. 
predseda 

komisie 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. 17/2019 zo dňa 4. 12. 2019 
2. uznesenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 21/2020 zo dňa 22. 1. 2020 
3. uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 403/2020 zo 
dňa 27. 2. 2020 
4. uznesenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 23/2020 zo dňa 22. 6. 2020 
5. uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 zo dňa 
25. 6. 2020 
 
Rozhodnutie sa doručuje: 
1. Ing. Kataríne Šimončičovej, bývalej 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. 17/2019 

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 „Kontrola oznámení podaných verejnými funkcionármi 
podľa čl. 7 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. do 31. marca 2019 za kalendárny rok 2018 – 
v zmysle uznesenia komisie č. 13/2015 zo dňa 30. 3. 2015“ predloženého predsedom komisie 
a tajomníčkou komisie v rámci bodu č. 2 programu a po vykonaní kontroly týchto oznámení 
v zmysle uvedeného uznesenia komisie: 

A. konštatuje, 

že všetci kontrolovaní verejní funkcionári (t.j. primátor a poslanci mestského 
zastupiteľstva) s výnimkou bývalej poslankyne mestského zastupiteľstva Kataríny 
Šimončičovej podali oznámenia podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov do 31. marca 2019 za kalendárny rok 2018 (ďalej len „oznámenie“) 
riadne a včas, 

B. konštatuje, 

 že po: 

 a) otvorení obálok s oznámeniami kontrolovaných verejných funkcionárov, 

b) otvorení obálky s dokladom z daňového úradu, ak tento doklad nebol súčasťou 
obálky s oznámením, 

c) kontrole formálnych náležitostí oznámenia (t.j. či je v obálke oznámenie, či je 
uvedený dátum a či je podpísané, či je uvedený správny názov oznámenia a správny 
rok, za ktorý sa má podať), 

d) kontrole formálnych náležitostí dokladu z daňového úradu (t.j. či ide o doklad 
z daňového úradu, či ide o potvrdenie za príslušný rok, za ktorý sa má podať a či ide 
o relevantný doklad v zmysle ústavného zákona), 

nebolo zistené porušenie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších právnych 
predpisov žiadnym z kontrolovaných verejných funkcionárov, 

 

 

C. konštatuje, 



že žiadny z členov komisie nepožiadal komisiu o preverenie skutočností uvedených 
v niektorom z oznámení kontrolovaných verejných funkcionárov z dôvodu podozrenia, 
že mohlo dôjsť k porušeniu ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších právnych 
predpisov zo strany niektorého z kontrolovaných verejných funkcionárov, 

D. ukladá 

predsedovi komisie, aby spolu s tajomníčkou komisie uschovali oznámenia a súvisiace 
daňové doklady v trezore Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
na to určenom. 

T: bezodkladne 

E. ukladá 

predsedovi komisie, aby spolu s tajomníčkou komisie vyzvali poslankyňu mestského 
zastupiteľstva Katarínu Šimončičovú, aby preukázala podanie oznámenia (napr. 
potvrdením Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy o jeho podaní alebo formou 
podacieho lístka z pošty). 

 T: bezodkladne 

 

 

Hlasovanie: prítomný: 6, za: 6, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 2 



k rozhodnutiu 
 

Uznesenie č. 21/2020 

zo dňa 22. 1. 2020 

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. 2 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 Ing. Kataríne Šimončičovej, bývalej poslankyni 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pretože 
zistenia nasvedčujú tomu, že nesplnila 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 30. 1. 2020 

 

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

 

 

V Bratislave, 22. 1. 2020                                                                                             

 

 

 

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

Príloha č. 3 



k rozhodnutiu 
 

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 (ďalej len „ústavný 
zákon“) voči Ing. Kataríne Šimončičovej, bývalej poslankyni Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR 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. vyzýva 

Ing. Katarínu Šimončičovú, bývalú poslankyňu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy,uvedenú v časti A tohto uznesenia, aby sa podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona 
vyjadrila, prečo nepodala oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote do 31. 3. 2019, 
a aby toto vyjadrenie zaslala komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
                                                                                        T: do 45 dní odo dňa schválenia 

                                                                                            uznesenia mestským zastupiteľstvom 

 

C. poveruje 

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,aby v prípade ak je to potrebné, v mene 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 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 hlavného mesta SR Bratislavy,aby predložila na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začína 
konanie podľa časti A tohto uznesenia. 

 
                                                                                        T: do 180 dní odo dňa schválenia 

                                                                                            uznesenia mestským zastupiteľstvom 
 

Príloha č. 4 
k rozhodnutiu 



Uznesenie č. 23/2020 

zo dňa 22. 6. 2020 

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 (bývalá 
mestská poslankyňa Katarína Šimončičová)“: 

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 nepodania 
oznámenia podľa čl. 7 uvedeného ústavného zákona do 31. marca 2019 Ing. Katarínou 
Šimončičovou 

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. 6. 2020 

 

Hlasovanie: prítomný: 5, za:  3, proti:  0, zdržal sa:  2, nehlasoval: 0. 

 

 

V Bratislave, 22. 6. 2020                                                                                             

 

 

 

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


