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Kód uznesenia:  
 

Návrh uznesenia 

 
Uznesenie 
č.../2015 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zo dňa 25. júna 2015 

 
v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči Soni 
Svoreňovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom 
z vlastnej iniciatívy na základe uznesenia č. 166/2015 zo dňa 11. 6. 2015 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (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 

 
Soňa Svoreňová, 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 30 dní odo dňa, keď sa ujala výkonu 
verejnej funkcie, 
 

B. berie na vedomie, že 

 
Soňa Svoreňová, 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 
podala tejto komisii ako orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona oznámenie 
podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona v deň nasledujúci po dni, kedy uplynula lehota 
stanovená v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona a podľa jej vyjadrenia doručeného Komisii na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa tak stalo nedopatrením, čo 
bolo z jej strany potvrdené aj na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 



Slovenskej republiky Bratislavy dňa 25. 6. 2015, 
 

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 Soňa Svoreňová, 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 a doručením písomného rozhodnutia podľa bodu C. tohto uznesenia 
Soni Svoreňovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 



Príloha k uzneseniu č. .../2015 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Bratislava 25. 6. 2015 

 

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 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 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. Soni Svoreňovej, trvale bytom Toryská 
24, 821 07 Bratislava, poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy na základe uznesenia č. 166/2015 zo dňa 11. 6. 2015 na svojom 
zasadnutí dňa 25. 6. 2015 

 

rozhodlo takto: 

 

Ing. Soňa Svoreňová, trvale bytom Toryská 24, 821 07 Bratislava, poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy tým, že podala 
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 v deň nasledujúci po 
dni, kedy uplynula lehota stanovená v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 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. Soni Svoreňovej, trvale bytom 
Toryská 24, 821 07 Bratislava, poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ukladá pokuta vo výške 37,63 eur (slovom: tridsaťsedem 
eur šesťdesiattri eurocentov), ktorá zodpovedá jeho mesačnému platu, ktorým sa podľa čl. 9 
ods. 15 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. rozumie jedna 
dvanástina z jej ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie. 
Ing. Soňa Svoreňová, 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 25827813/7500 vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol 
2151359004, konštantný symbol 0558 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. p) ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej 
len „ústavný zákon“) aj poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy Ing. Soňa Svoreňová, je podľa čl. 7 ods. 1 tohto ústavného zákona 
povinný podať do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, 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.  

Oznámenie sa podáva orgánu, ktorý je na to podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného 
zákona príslušný a ktorým je Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 
„komisia na ochranu verejného záujmu“). Výnimka z podania tohto oznámenia je zakotvená 
v čl. 7 ods. 3 ústavného zákona, táto sa však na Ing. Soňu Svoreňovú ako novú poslankyňu 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nevzťahuje. 

Lehota na podanie oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 začala plynúť dňom ujatia sa výkonu 
verejnej funkcie, t.j. 11. 12. 2014, a uplynula dňa 12. 1. 2015, a to z dôvodu, že jej koniec 
pripadol na deň pracovného voľna. 

Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy podala svoje oznámenie komisii na ochranu verejného 
záujmu oneskorene, a to v nasledujúci deň po dni uplynutia zákonnej lehoty, t.j. 13. 1. 2015. 
Stalo sa tak nedopatrením, ako to dotknutá poslankyňa uviedla aj vo svojom písomnom 
vyjadrení zo dňa 15. 6. 2015 doručenom komisii na ochranu verejného záujmu priloženom 
k tomuto rozhodnutiu (príloha č. 1), čo následne potvrdila aj na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 25. 6. 2015 pred prijatím 
tohto rozhodnutia v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného zákona. 

Komisia na ochranu verejného záujmu na svojom zasadnutí dňa 2. 3. 2015 
konštatovala oneskorené podanie oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona zo strany 
Ing. Soni Svoreňovej, poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ako to vyplýva z jej uznesenia č. 7/2015 a výpisu zo zápisnice zo 
zasadnutia tejto komisie priloženej k tomuto rozhodnutiu (príloha č. 2). V nadväznosti na to, 
na svojom zasadnutí dňa 18. 5. 2015 prijala komisia na ochranu verejného záujmu uznesenie 



č. 20/2015, ktorým 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. 166/2015 zo dňa 11. 6. 2015 začalo konanie z vlastnej iniciatívy podľa čl. 9 ods. 
2 písm. a) ústavného zákona, pretože jeho zistenia vychádzajúce zo zistení komisie na 
ochranu verejného záujmu nasvedčovali tomu, že Ing. Soňa Svoreňová, 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 15 dní odo dňa schválenia 
uznesenia č. 166/2015 vyjadrila, prečo podala oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného 
zákona oneskorene, 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 60 dní odo dňa schválenia uznesenia č. 166/2015 predložila na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh 
rozhodnutia v tejto veci. 

Komisia na ochranu verejného záujmu na svojom zasadnutí dňa 25. 6. 2015 
konštatovala, že s prihliadnutím na vyjadrenie Ing. Soni Svoreňovej, poslankyne Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa čl. 9 ods. 4 ústavného 
zákona zo dňa 15. 6. 2015, nie je potrebné ďalšie dokazovanie vo veci v zmysle čl. 9 ods. 4 
ústavného zákona a svojím uznesením č. 21/2015 zo dňa 25. 6. 2015 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. Soni 
Svoreňovej, poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a o udelení pokuty podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona dotknutej 
poslankyni. 

Na základe vyššie uvedených a zistených skutočností, predložených listinných 
dôkazov a vyjadrenia dotknutej poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy považuje Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za preukázané, že Ing. Soňa Svoreňová, 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. 15 ústavného zákona rozumie jedna dvanástina z jej ročného príjmu za 
predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie, t.j. 37,63 eur (slovom: 
tridsaťsedem eur šesťdesiattri eurocentov). 

 

 

 



Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu môže Ing. Soňa Svoreňová, 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. Podanie takéhoto návrhu má odkladný účinok. 

  

 

JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

predseda 

Komisia na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných      
funkcionárov Mestského zastupiteľstva      

      hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. výpis zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 2. 3. 

2015 

2. vyjadrenie Ing. Soni Svoreňovej, poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona zo dňa 15. 6. 2015 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

1. Ing. Soni Svoreňovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

2. JUDr. Ivovi Nesrovnalovi, LL.M., primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

3. JUDr. Milanovi Vetrákovi, PhD., predsedovi Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 



 

Odôvodnenie 

 

Materiál sa predkladá v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 166/2015 zo dňa 11. 6. 2015. 



 

Soňa  Svoreňová  
Toryská 24  

82107 

Bratislava 

 

 

15. 6. 2015 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 
Primaciálne nám.1 

81101 Bratislava 

 

 

 

Vec: Vyjadrenie k omeškanému podaniu majetkového priznania 

 

 

 

Vážení členovia komisie,  

 

majetkové priznanie, ktoré je potrebné podať do 30 dní po nástupe do funkcie som 

nedopatrením podala jeden deň po zákonom stanovenom termíne. 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravom, 

Soňa Svoreňová 



VÝPIS zo zápisnice  

zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov MsZ konaného dňa 2.3.2015 o 16,00 h 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Rokovanie viedol predseda komisie JUDr. Milan Vetrák, PhD. Členov komisie oboznámil so 
zmenou programu rokovania komisie. Navrhol vypustiť druhú časť bodu 3 (Plán činnosti 
komisie na rok 2015), vypustiť bod 6 a v bode 7 navrhol  venovať sa len podaniu podnetu 
Ing. T. Kratochvílovej s tým, že podnet sa bude riešiť po dohode predsedu komisie 
s legislatívno-právnym oddelením magistrátu.   

Program: 

1.  Otvorenie a schválenie programu  

2.  Voľba podpredsedu komisie 

3.         Náplň činnosti komisie 

4.       Informácia o podaných oznámeniach podľa čl. 7 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov do 30 
dní odo dňa ujatia sa výkonu verejnej funkcie a to: 

a) o podaných oznámeniach, 

b) o nepodaných oznámeniach alebo oznámeniach podaných oneskorene. 

5. Žiadosť o vysvetlenie zaslaná verejnému funkcionárovi podľa čl. 7 ods. 6 
v nadväznosti na bod 4 programu 

6.    Podnet občianky Ing. Tatiany Kratochvílovej na začatie konania vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu verejného záujmu podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 

7.        Vzor tlačiva na podanie oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
podávaných každoročne do 31. marca, vzor potvrdenia o podanom oznámení 
vydávaného komisiou a návrh listu komisie s usmerneniami pre verejných 
funkcionárov, týkajúcimi sa podávania oznámení k 31. marcu 2015  

8.       Informácia o plnení uznesenia mestského zastupiteľstva č. 556/2004 zo dňa 
16.12.2004 (bod C.) s ohľadom na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva             
č. 11/2015 zo dňa 5.2.2015 (bod C.) 

9.      Rôzne 

Hlasovanie: prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0 
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K bodu č. 4: Informácia o podaných oznámeniach podľa čl. 7 ods.1 ústavného zákona            
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov do 
30 dní odo dňa ujatia sa výkonu verejnej funkcie a to: 

a) o podaných oznámeniach, 

b) o nepodaných oznámeniach alebo oznámeniach podaných oneskorene. 

Informáciu k tomuto bodu podala tajomníčka komisie RNDr. Eva Lučeničová. Kontrolou 
podaných oznámení bolo zistené, že zo 45 poslancov MsZ hlavného mesta SR Bratislavy, sa 
povinnosť  podať  oznámenie,  netýkala 21 poslancov, ktorí boli poslancami aj vo volebnom 
období 2010-2014, a to v zmysle čl. 7 ods. 3 ústavného zákona . 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Sú to nasledovní poslanci:  

1.  Augustinič 

2.  Borguľa 

3.  Budaj 

4.  Černá 

5.  Černý 

6.  Drozd 

7.  Farkašovská 

8.  Ferenčáková 

9.  Greksa 

10.  Hanulík 

11.  Hochschorner 

12.  Hrčka 

13.  Jenčík 

14.  Jégh 

15.  Kimerlingová 

16.  Kolek 

17.  Korček 

18.  Kríž 

19.  Pilinský 

20.  Tvrdá 

21.  Uhler 

Z uvedených poslancov podali oznámenie navyše 3 poslanci, a to: Jégh, Ferenčáková, 
Hanulík. Povinnosť podať oznámenie do 30 dní odo dňa ujatia sa výkonu verejnej funkcie 
(t.j. do 12.1.2015 vrátane) mali 24 poslanci: 
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22.  Bajan  nepodal 

23.  Bulla 

24.  Buocik podal oneskorene dňa 16.1.2015 

25.  Čahojová nepodala 

26. Dostál 

27. Grendel oznámenie nepodal v obálke   

28.  Hanulíková 

29.  Chren 

30.  Jambor 

31.  Káčer  obálka bola roztrhnutá 

32.  Kaliský podal 2x, a to:  za rok 2013,  aj za rok 2014 

33.  Kuruc 

34.  Mikulec 

35.  Mrva  v roku 2015 podal za rok 2013 (aspoň takto je to uvedené na obálke) 

36.  Olekšák 

37.  Pätoprstá 

38.  Plšeková 

39.  Svoreňová podala oneskorene dňa 13.1.2015 

40.  Šimončičová 

41.  Štasselová 

42.  Vetrák 

43.  Wienštuk 

44. Zaťovičová 

45.  Žitný  v roku 2015 podal za rok 2013 (aspoň takto je to uvedené na obálke) 

Uvedení poslanci podali oznámenie v termíne, s výnimkou poslankyne S. Svoreňovej 
a poslanca J. Buocika, ktorí podali oznámenie po termíne. Poslanci V. Bajan a D. Čahojová 
nepodali oznámenie vôbec. Oznámenie podal aj primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo 
Nesrovnal. Podanú informáciu zobrali členovia komisie hlasovaním na vedomie. 

 

V Bratislave, dňa 2.3.2015 

 

Zapísala: RNDr. Eva Lučeničová, v.r.                                            JUDr. Milan Vetrák, PhD., v.r. 

           tajomníčka komisie                                                                    predseda komisie                        



Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona c. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

kód uzn.: 1.6  

 

Uznesenie č. 166/2015 
  zo dňa 11. 06. 2015 

 

 

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. Soni Svoreňovej, 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 

podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslankyňu uvedenú v bode A tohto uznesenia, aby sa 

vyjadrila, prečo podala oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona oneskorene, a nie v lehote                 

do 30 dní odo dňa, kedy sa ujala výkonu svojej verejnej funkcie, a aby toto vyjadrenie zaslala 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy 

 

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 začalo podľa bodu 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 začalo 

konanie podľa bodu A tohto uznesenia. 

T: do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy 
- - - 


