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Kód uznesenia: 1.5.2 
 

Návrh uznesenia 
 
 
 

Uznesenie 
č. .../2013 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zo dňa 12. septembra 2013 

  
v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči Milanovi 
Ftáčnikovi, primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
  
v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom podaním 
podnetu poslancami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy zo dňa 22. 7. 2013 za porušenie čl. 5 ods. 2 ústavného zákona a čl. 7 ods. 1 písm. a) 
a c) 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. 
 

A. konštatuje,  že 
 
Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, porušil povinnosť 
ustanovenú v  čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov tým, že v čase od 19. 3. 2012 do 25. 6. 2013 
vykonával funkciu člena a podpredsedu dozornej rady KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s., 
Vienna Insurance Group a súčasne porušil povinnosť ustanovenú v čl. 7 ods. 1 písm. a) a c) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z. tým, že v písomnom oznámení funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2012 neuviedol, či spĺňa podmienky 
nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára a neuviedol svoje členstvo v dozornej 
rade KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s., Vienna Insurance Group, 
 

B. berie na vedomie, že 
 
Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa funkcie člena 
a podpredsedu dozornej rady KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s., Vienna Insurance Group dňa 
25. 6. 2013 písomne vzdal a dňa 18. 7. 2013 vrátil KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s., Vienna 
Insurance Group vyplatenú odmenu vo výške 5 197,87 eura, 
 

C. schvaľuje 
 
rozhodnutie 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., ktoré je 
uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, 
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D. oznamuje, že 
 
proti rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o uložení pokuty môže Milan Ftáčnik, primátor 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, 
 

E. poveruje 
 
Mgr. Svena Šovčíka, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  
 
podpísaním a doručením písomného rozhodnutia, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto 
uzneseniu, primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, poslancom, ktorí 
podali podnet a Ing. Viere Kimerlingovej, prvej námestníčke primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Príloha k uzneseniu č. .../2013 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
___________________________________________________________________________ 

Bratislava 12. 9. 2013 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v konaní 
vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom podaním podnetu 
poslancami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 
22. 7. 2013 voči doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, CSc., bytom Kúpeľná 8, 811 08 Bratislava, 
primátorovi 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. na svojom zasadnutí dňa 12. 9. 2013  
 

rozhodlo takto: 

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., bytom Kúpeľná 8, 811 08 Bratislava, primátor 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy tým, že v čase od 19. 3. 2012 do 25. 6. 2013 
vykonával funkciu člena a podpredsedu dozornej rady KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s., 
Vienna Insurance Group, IČO 31595545, so sídlom Štefánikova 17, Bratislava porušil 
povinnosť ustanovenú v čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a súčasne tým, že v písomnom oznámení 
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2012 neuviedol, či spĺňa 
podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára a neuviedol svoje členstvo 
v dozornej rade KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s., Vienna Insurance Group porušil povinnosť 
ustanovenú v čl. 7 ods. 1 písm. a) a c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č.545/2005 Z. z. 

Podľa čl. 9 ods. 10 písm. d) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, CSc.,  
bytom Kúpeľná 8, 811 08 Bratislava, primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy ukladá pokuta vo výške 27 010,32 eura, ktorá zodpovedá šesťnásobku jeho 
mesačného platu. Primátor hlavného mesta je pokutu povinný uhradiť do 15 dní od 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy číslo 25827813/7500 vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný 
symbol 9131900001, konštantný symbol 0558. 
 

Odôvodnenie: 
 

Dňa 22. 7. 2013 bol prostredníctvom Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy doručený Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 
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Bratislavy podnet poslancov mestského zastupiteľstva Igora Bendíka, Zuzany Dzivjákovej, 
Petra Osuského, Martina Dinuša a Jána Hrčku na prešetrenie porušenia ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. (príloha č. 1 tohto rozhodnutia). Uvedeným podnetom poslanci mestského 
zastupiteľstva žiadali prešetriť, či konanie doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc., primátora 
hlavného mesta, spočívajúce v prijatí  funkcie člena dozornej rady KOMUNÁLNEJ 
poisťovne, a.s., Vienna Insurance Group dňa 19. 3. 2013, je v súlade s ústavným zákonom 
č. 357/2004 Z. z. Podnet bol zaslaný poslancom mestského zastupiteľstva. Týmto dňom podľa 
čl. 9 ods. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. začalo konanie vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. Podnet bol odôvodnený, bolo zrejmé, kto ho podáva, 
ktorého verejného funkcionára sa týka a čo sa namieta, tak ako to požaduje čl. 9 ods. 2 písm. 
b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  

O doručení podnetu bol informovaný predseda komisie na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva, poslanec Mgr. Sven 
Šovčík, ktorý zvolal zasadnutie komisie na deň 4. 9. 2013.  

Na zasadnutie komisie bol prizvaný primátor hlavného mesta, ktorý sa k podnetu 
vyjadril. Primátor hlavného mesta na zasadnutí komisie potvrdil, že v čase od 19. 3. 2012 
vykonával funkciu člena a podpredsedu dozornej rady KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s., 
Vienna Insurance Grooup, čo potvrdzuje aj zmluva o výkone funkcie člena/podpredsedu 
dozornej rady, podľa ktorej mal funkciu vykonávať do 30. 9. 2013 a poberať za jej výkon 
ročnú odmenu 10 000 eur (zmluva a výpis z obchodného registra je prílohou č. 2 tohto 
rozhodnutia). Hneď ako dostal v júni od občana otázku, na základe čoho vykonáva funkciu 
nezlučiteľnú s funkciou primátora hlavného mesta, požiadal legislatívno-právne oddelenie 
magistrátu o právne stanovisko a po jeho doručení sa dňa 25. 6. 2013 funkcie v poisťovni 
písomne vzdal (list aj s prezentačnou pečiatkou poisťovne je prílohou č. 3 tohto rozhodnutia). 
Za vykonávanie funkcie člena dozornej rady mu bola vyplatená odmena až 10. 4. 2013 vo 
výške 5 197,87 eura, žiadnu inú odmenu ani iný požitok od poisťovne nedostal. Primátor 
hlavného mesta výpisom zo svojho účtu potvrdil prijatie uvedenej sumy (príloha č. 4 tohto 
rozhodnutia). Dňa 18. 7. 2013 vyplatenú odmenu vrátil primátor hlavného mesta na účet 
poisťovne. Tieto skutočnosti potvrdzuje aj vyjadrenie poisťovne zo dňa 10. 9. 2013, ktoré 
predložila na požiadanie komisie na ochranu verejného záujmu, z ktorého vyplýva, že 
finančnú odmenu vrátil primátor hlavného mesta na účet spoločnosti dňa 18. 7. 2013 
(vyjadrenie je v prílohe č. 5 tohto rozhodnutia).  

Komisia rozhodla o tom, že otvorí obálku s oznámením primátora za rok 2012, aby 
zistila, či v oznámení uviedol členstvo v dozornej rade KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s., 
Vienna Insurance Group. Po otvorení obálky, ktorá obsahovala oznámenie, komisia 
konštatovala, že primátor hlavného mesta členstvo neuviedol. Zápisnica zo zasadnutia 
komisie tvorí prílohu č. 5 rozhodnutia. 

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. vykonáva funkciu primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava od 21. 12. 2010 a zároveň v čase od 19. 3. 2012 do 25. 6. 
2013 vykonával funkciu člena a podpredsedu dozornej rady KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s., 
Vienna Insurance Group.   

Na základe zistených skutočností, predložených listinných dôkazov, vyjadrení 
primátora hlavného mesta, ktorý potvrdil svoje členstvo v dozornej rade a toho, že neuviedol, 
či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára v písomnom 
oznámení podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a neuviedol svoje členstvo 
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v dozornej rade, považuje mestské zastupiteľstvo za preukázané, že primátor hlavného mesta 
porušil čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. a) a c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie, že primátor hlavného mesta sa funkcie 
člena dozornej rady vzdal dňa 25. 6. 2013 a preto nie je potrebné, aby podľa čl. 9 ods. 7 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. bola primátorovi hlavného mesta uložená povinnosť 
zanechať túto funkciu. Rovnako mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie, že primátor 
hlavného mesta vrátil odmenu, ktorú za výkon funkcie dostal.  

Mestské zastupiteľstvo uložilo primátorovi povinnosť zaplatiť pokutu podľa čl. 9 
ods. 10 písm. d) vo výške šesťnásobku mesačného platu primátora za porušenie povinnosti 
podľa čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. a) a c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Podľa čl. 9 
ods. 15 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. sa mesačným platom rozumie jedna dvanástina 
príjmu za výkon funkcie primátora za rok 2012, čo je 4 501,72 eura a šesťnásobok je vo výške 
27 010,32 eura.  
 
 
Poučenie: 

 
 Proti rozhodnutiu mestského zastupiteľstva o uložení pokuty môže primátor hlavného 
mesta 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. 
Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia má odkladný účinok.  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Sven Šovčík 
predseda komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov mestského zastupiteľstva 
 
 

 
 
Prílohy: 

1. kópia podnetu poslancov mestského zastupiteľstva  
2. kópia zmluvy o výkone funkcie člena/podpredsedu dozornej rady a výpis 

z obchodného registra 
3. kópia vzdania sa členstva v dozornej rade  
4. výpis z účtu primátora hlavného mesta 
5. kópia vyjadrenia spoločnosti zo dňa 10. 9. 2013  
6. zápisnica komisie zo dňa 4. 9. 2013 

 
Rozhodnutie sa doručuje: 

- doc. RNDr. Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta 
- Ing. Viera Kimerlingová, prvá námestníčka primátora hlavného mesta 
- Igor Bendík, Zuzana Dzivjáková, Peter Osuský,  
  Martin Dinuš a Ján Hrčka, poslanci mestského zastupiteľstva 


