
Uznesenie 

komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

prijaté formou per rollam na zasadnutí dňa 14. 9. 2021 

 

Uznesenie č. 29/2021 

zo dňa 14. 9. 2021 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„komisia“) v súvislosti s materiálom s názvom „Protikorupčné štandardy hlavného mesta SR 

Bratislavy“: 

A. odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť 

materiál „Protikorupčné štandardy hlavného mesta SR Bratislavy“ s týmito 

pripomienkami: 

1. Časť IV „Politika nakladania s majetkom mesta“ sa na konci dopĺňa novým bodom, 

ktorý znie: „Predkladať na schválenie mestskému zastupiteľstvu podmienky 

verejnej obchodnej súťaže a určiť lehotu najmenej 14 dní na predkladanie 

návrhov alebo ponúk zo strany uchádzačov, rozdeľovať zákazku na viacero častí, 

pokiaľ je to možné s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre súťaž a cenovú 

ponuku.“. 

2. Časť VI „Personálna politika a etika“ sa na konci dopĺňa novým bodom, ktorý znie: 

„Zabezpečiť riadne fungujúcu etickú infraštruktúru, ktorá zabezpečuje 

poskytovanie poradenstva voleným zástupcom hlavného mesta SR Bratislavy.“. 

3. Časť VII „Politika územného plánovania“ sa na konci dopĺňa novým bodom, ktorý 

znie: „Uplatňovať verejné prerokovanie a verejné zhromaždenie ako nástroje 

participatívneho a transparentného plánovania s obyvateľmi hlavného mesta SR 

Bratislavy alebo dotknutej mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy a vytvoriť 

na tieto účely zodpovedajúce pravidlá.“. 

4. Časť IX „Politika transparentnosti v právnických osobách zriadených a založených 

mestom a obchodných spoločností, v ktorých má mesto väčšinový podiel“ sa na konci 

dopĺňa novým bodom, ktorý znie: „Vyžadovať od členov výkonných orgánov 

obchodných spoločností s väčšinovým podielom mesta a riaditeľov rozpočtových 

a príspevkových organizácií mesta, aby mali uzavretú zmluvu o poistení 

zodpovednosti za škodu spôsobenú mestu pri výkone svojej funkcie, a to na 

vlastné náklady a nie na náklady RO/PO/OS.“. 

5. Na konci doplniť novú časť X s názvom „Mediálna politika mesta“, ktorá bude 

obsahovať tento bod: „Zabezpečiť nezávislosť subjektov zabezpečujúcich 
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mediálnu politiku mesta – zriadiť  poradný orgán mestského zastupiteľstva 

(napr. komisiu) zložený zo zástupcov poslaneckých klubov a verejnosti, ktorí 

majú odbornú spôsobilosť v mediálnej oblasti, ktorý bude monitorovať obsah 

mediálnych výstupov zmluvných mediálnych partnerov mesta a RO/PO/OS aj 

z hľadiska skrytej politickej reklamy volených zástupcov mesta a ktorý bude 

mať kompetenciu požadovať zmeny v obsahu týchto mediálnych výstupov v 

záujme zabezpečenia obsahovej vyváženosti a zastúpenia rôznych názorov na 

fungovanie mesta a zabezpečiť skutočné fungovanie takéhoto orgánu.“. 

 

Hlasovanie: prítomný: 9, za:  5, proti:  0, zdržal sa:  2, nehlasoval: 2. 

 

 

V Bratislave, 14. 9. 2021                                                                                             

 

 

 

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

              tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


