
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov MsZ konaného dňa 22.01.2020 o 15:00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Rokovanie viedol predseda komisie. Členov komisie oboznámil s programom rokovania 

predseda komisie. Rokovalo sa podľa upraveného programu odsúhlaseného komisiou. 

 

Program: 

1.  Otvorenie a schválenie programu (predseda komisie). 

2. 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 v znení neskorších 

predpisov (predseda komisie). 

3. Informácia o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (predseda komisie). 

4. Kontrola oznámenia podaného bývalým primátorom Bratislavy podľa čl. 8 ods. 1 a 

5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (predseda komisie). 

5. Rôzne. 

 

K jednotlivým bodom programu: 

K bodu č. 1 

Otvorenie a schválenie programu 

Rokovanie viedol predseda komisie. Členov komisie oboznámil s programom rokovania 

komisie a zároveň navrhol vypustenie pôvodne v programe navrhnutého bodu č. 5, ktorý 

bude zaradený na zasadnutie komisie vo februári alebo v marci tohto roka. Materiál by mal 

upravovať postup komisie pri konaniach podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov s cieľom zjednodušiť tento postup tak, aby sa mestské zastupiteľstvo nemuselo 

dvakrát zaoberať na svojom rokovaní danou vecou. Zároveň členovia komisie schválili 

ostatnú časť programu. 

Hlasovanie: Prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0. 
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K bodu č. 2  

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 v znení neskorších predpisov 

Predseda komisie uviedol, že kontaktoval bývalú poslankyňu Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy Katarínu Šimončičovú, ktorá uviedla, že opomenula podať 

majetkové priznanie za rok 2018 do konca marca 2019 a nakoľko sa v súčasnej dobe 

nenachádza v Bratislave, nevyužije možnosť ponúkanú komisiou, aby osobne vysvetlila 

celú záležitosť. Predseda komisie preto v uvedenej veci vypracoval návrh materiálu na 

rokovanie mestského zastupiteľstva týkajúci sa návrhu 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 a predložil ho členom komisie na 

schválenie. Členovia komisie sa zhodli na tom, že bude potrebné tento materiál predložiť 

na rokovanie mestského zastupiteľstva kvôli možnému porušeniu ústavného zákona 

a udeleniu zodpovedajúcej sankcie. 

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

 

K bodu č. 3 

Informácia o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

Predseda komisie oboznámil členov komisie s podnetom zo dňa 31.12.2019, ktorý bol 

doručený komisii na ochranu verejného záujmu od primátora Bratislavy Ing. arch. Matúša 

Valla. Primátor v tomto podnete žiada mestské zastupiteľstvo, aby prešetrilo jeho konanie, 

ktoré súvisí s propagačným videom (obrázkom) z hľadiska súladu s ústavným zákonom. 

Preto predseda komisie uviedol, že v uvedenej veci vypracoval materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva týkajúci sa návrhu na začatie konania vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona          

č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení neskorších predpisov. Člen komisie 

Martin Kuruc uviedol, že v uvedenom prípade by nešiel do podstaty veci a domnieva sa, 

že primátor neporušil žiaden zákon a z jeho pohľadu sa nejedná o podporu reklamy. 

Členovia komisie Gábor Grendel a Peter Hochschorner sa vyjadrili, že zastávajú totožný 

názor, pokiaľ ide o porušenie zákona, ale že nevidia problém v tom, aby sa vec formálne 

riadne prešetrila postupom ustanoveným v ústavnom zákone. Predseda komisie uviedol, 

že záležitosť kvôli súbehu právomoci konzultoval aj s predsedom Výboru NR SR pre 

nezlučiteľnosť funkcií, pričom sa zhodli v názore, že výbor by sa nemal vecou zaoberať, 

pokiaľ sa ním riadne zaoberá komisia a následne mestské zastupiteľstvo. Aj na základe 

tejto informácie sa členovia komisie zhodli, že komisia predloží informáciu o začatí 

konania mestskému zastupiteľstvu a na základe jeho poverenia ju aj riadne prešetrí. 

Hlasovanie: Prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.  
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K bodu č. 4 

Kontrola oznámenia podaného bývalým primátorom Bratislavy podľa čl. 8 ods. 1 a 5 

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

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (predseda komisie) 

Predseda komisie informoval členov, že bývalý primátor má v zmysle ústavného zákona 

o ochrane verejného záujmu povinnosť zaslať komisii na ochranu verejného záujmu 

oznámenie, v ktorom má uviesť to, čo špecifikuje zákon na ochranu verejného záujmu 

(napr. že nezastával žiadnu funkciu štatutárneho orgánu v spoločnosti, ktorej počas 

výkonu svojho mandátu pridelil finančné prostriedky a pod.) Členovia komisie sa 

oboznámili s doručeným oznámením a konštatovali, že v uvedenej veci berú na vedomie 

doručené oznámenie a po jeho kontrole neboli zistené formálne nedostatky, ani žiadne 

evidentné porušenia ústavného zákona.  

Nakoľko sa komisia počas prerokovania tohto bodu stala neuznášaniaschopnou, prijala 

k uvedenému bodu stanovisko, že v uvedenej veci berú na vedomie doručené oznámenie 

a po jeho kontrole neboli zistené formálne nedostatky, ani žiadne evidentné porušenia 

zákona.  

 

K bodu Rôzne 

Predseda komisie informoval členov komisie o priebehu vybavovania žiadosti v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola doručená 

komisii na ochranu verejného záujmu ešte v roku 2019 zo strany občianky Lenky 

Bollardtovej, a ktorá sa týka majetkových priznaní verejných funkcionárov. Žiadateľka aj 

naďalej trvá na svojej žiadosti, takže namnožené kópie majetkových priznaní bude treba 

čo najskôr anonymizovať, aby mohli byť žiadateľke zaslané prostredníctvom Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

V Bratislave, dňa 21.01.2020 

 

 

 

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

          tajomníčka komisie                                                                      predseda komisie 

 

                                                         


