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Kód uznesenia: 1.6 

3.3 

 

Návrh uznesenia 

 

 

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 v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) voči: 

A.1. Ing. arch. Drahanovi Petrovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pretože zistenia nasvedčujú tomu, že porušil 

svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej 

v čl. 7 ústavného zákona, t.j. do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, 

A.2. Mgr. Jánovi Bučanovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, pretože zistenia nasvedčujú tomu, že porušil svoju 

povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 

ústavného zákona, t.j. do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, 

A.4. PaedDr. Oliverovi Krížovi, bývalému poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pretože zistenia nasvedčujú tomu, že porušil 

svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej 

v čl. 7 ústavného zákona, t.j. do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, 

 

B. vyzýva 

B.1 podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslanca uvedeného v bode A.1. tohto 

uznesenia, aby sa vyjadril, prečo nepodal oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona 

v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa ujal výkonu svojej verejnej funkcie, a aby toto 

vyjadrenie zaslal Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 

B.2 podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslanca uvedeného v bode A.2. tohto 

uznesenia, aby sa vyjadril, prečo nepodal oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona 

v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa ujal výkonu svojej verejnej funkcie, a aby toto 

vyjadrenie zaslal Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 

B.3 podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona bývalého poslanca uvedeného v bode A.3. tohto 

uznesenia, aby sa vyjadril, prečo nepodal oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona 

v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa ujal výkonu svojej verejnej funkcie, a aby toto 

vyjadrenie zaslal Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 



T: do 10 dní odo dňa doručenia 

tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva 

 

C. poveruje 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby  

C.1 doručila toto uznesenie verejným funkcionárom uvedeným v bode A. tohto 

uznesenia v prípade, 

C.2 vyzvala verejných funkcionárov uvedených v bode A. tohto uznesenia, aby sa 

v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia vyjadrili, prečo nepodali 

oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa ujali 

výkonu svojej verejnej funkcie, 

C.3 ak je to potrebné, v mene Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy vykonala ďalšie dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného 

zákona v konaní, ktoré sa začalo podľa bodu A. tohto uznesenia, 

 

D. ukladá 

Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby predložila na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh 

rozhodnutia vo veciach, v ktorých sa začalo konanie podľa bodu A. tohto uznesenia. 

 

T: do 180 dní odo dňa schválenia 

uznesenia mestského 

zastupiteľstva 

 

 



Dôvodová správa 

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) upravuje 
aj povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu 
osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie 
a tiež zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností 
a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno 
verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení 
uložiť. 

V prípade verejných funkcionárov, ktorými sú poslanci Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), ako aj 
ich predchodcovia (v niektorých prípadoch) podľa ústavného zákona, je orgánom, ktorý 
vedie konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (ďalej len 
„konanie“) podľa čl. 9 ods. 1 písm. a) mestské zastupiteľstvo. Niektoré úkony 
predchádzajúce tomuto konaniu alebo úkony v rámci tohto konania na základe zákona alebo 
na základe poverenia mestského zastupiteľstva vykonáva príslušný orgán mestského 
zastupiteľstva, ktorým je Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „KOVZ“) alebo predseda KOVZ. 

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona je povinnosťou poslancov mestského 
zastupiteľstva podať oznámenie, v ktorom uvedú skutočnosti a informácie požadované čl. 7 
ods. 1 ústavného zákona (ďalej len „majetkové priznanie“), a to v lehote 30 dní odo dňa, 
kedy sa ujali výkonu svojej verejnej funkcie. Výnimky z tejto povinnosti sú možné len 
v prípade uvedenom v čl. 7 ods. 3 ústavného zákona. Majetkové priznanie sa podľa čl. 7 ods. 
5 písm. b) ústavného zákona podáva KOVZ.  

V prípade poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sa ujali svojej funkcie v priebehu 
volebného obdobia, plynie lehota 30 dní individuálne podľa toho, ku ktorému dňu sa ujali 
svojej funkcie (t.j. odo dňa zloženia sľubu poslanca mestského zastupiteľstva). Konkrétne, 
v prípade bývalého poslanca mestského zastupiteľstva PaedDr. Olivera Kríža uplynula táto 
lehota dňa 30. 5. 2020, v prípade poslanca mestského zastupiteľstva Ing. arch. Drahana 
Petroviča uplynula táto lehota dňa 24. 10. 2020 a v prípade poslanca mestského 
zastupiteľstva Mgr. Jána Bučana uplynula táto lehota dňa 26. 3. 2022. 

S cieľom odstrániť pochybnosti, či možno začať konanie aj voči verejnému 
funkcionárovi, ktorý už v súčasnosti nevykonáva verejnú funkciu, čo sa aktuálne týka 
PaedDr. Olivera Kríža, je potrebné uviesť, že ústavný zákon vo svojom čl. 3 ods. 1 
jednoznačne uvádza, že: „Na účely čl. 7 a 8 a na účely konania, ak sa porušili povinnosti podľa čl. 7 

a 8, sa osoba, ktorá vykonávala verejnú funkciu, považuje za verejného funkcionára aj v období 

jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie“, čo potvrdzuje aj ustálená 
judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky (napr. uznesenie III. ÚS 452/2013-14). 
V prípade bývalého poslanca mestského zastupiteľstva PaedDr. Olivera Kríža, ktorý sa 
vzdal tejto verejnej funkcie ku dňu 31. 12. 2021 teda platí, že sa za verejného funkcionára 
považuje až do 31. 12. 2022, pričom v zmysle ustálenej judikatúry Ústavného súdu 



Slovenskej republiky platí, že v tejto lehote je potrebné začať (nie ukončiť) konanie voči 
verejnému funkcionárovi. Zákonná lehota na začatie konania podľa čl. 9 ústavného zákona 
za porušenie čl. 7 ústavného zákona je tak splnená u všetkých troch verejných funkcionárov. 

Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam nepodal v stanovenej lehote svoje 
majetkové priznanie ani jeden z menovaných verejných funkcionárov. KOVZ sa preto 
nazdáva, že doterajšie zistenia v tejto veci zjavne nasvedčujú tomu, že zo strany bývalého 
poslanca mestského zastupiteľstva PaedDr. Olivera Kríža, poslanca mestského 
zastupiteľstva Ing. arch. Drahana Petroviča a poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Jána 
Bučana došlo k porušeniu povinnosti podať majetkové priznanie podľa čl. 7 ods. 1 
ústavného zákona v lehote do 30 dní odo dňa ujatia sa výkonu ich verejnej funkcie. 

KOVZ na svojom zasadnutí dňa 5. 9. 2022 rozhodla formou uznesenia č. 36/2022, že 
odporúča mestskému zastupiteľstvu začatie konania podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného 
zákona voči všetkým trom menovaným verejným funkcionárom. Mestská rada hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa predkladaným materiálom nezaoberala, čo vyplýva 
z jej rozhodnutia z predchádzajúceho volebného obdobia (2014-2018), keď sa uzniesla, že 
materiály predkladané KOVZ na rokovanie mestského zastupiteľstva v zmysle ústavného 
zákona nebudú predmetom jej rokovania. 

Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a ani nevyvoláva iné posudzované vplyvy. 
 



Uznesenie č. 35/2022 

zo dňa 5. 9. 2022 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MsZ 

(ďalej len „komisia“) po prerokovaní materiálu s názvom „Návrhy (3) 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 – porušenie čl. 7 ods. 1 tohto 

ústavného zákona pre nepodanie majetkového priznania do 30 dní odo dňa ujatia sa funkcie 

verejného funkcionára“ v rámci bodu č. 4 programu: 

A. konštatuje, 

že pri kontrole 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 neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) za roky 2019 

až 2021 sa zistilo, že traja kontrolovaní verejní funkcionári nepodali tieto oznámenia 

vôbec alebo včas, hoci ich mali podať do 30 dní odo dňa ujatia sa výkonu ich verejnej 

funkcie, 

B. schvaľuje 

predloženie návrhu mestskému zastupiteľstvu na začatie konania mestského 

zastupiteľstva z vlastnej iniciatívy podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona voči 

Ing. arch. Drahanovi Petrovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, Mgr. Jánovi Bučanovi, poslancovi Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a PaedDr. Oliverovi 

Krížovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy z dôvodu podozrenia z porušenia povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 

ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona, t.j. t.j. do 30 dní odo 

dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie, 

C. 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 29. 9. 2022 

Hlasovanie:   prítomní: 6, za: 5, proti: 1, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

 

V Bratislave, 5.9.2022                                                                                             

 

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

         tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 


