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dňa 18. 5. 2015 

 
 



Kód uznesenia:  

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 (ďalej len „ústavný 

zákon“) voči Ing. Soni Svoreňovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky 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 Slovenskej republiky Bratislavy, 

T: do 15 dní odo dňa schválenia 

uznesenia mestského 

zastupiteľstva 

 

C. poveruje 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby v prípade, 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 veci, v ktorej sa začalo konanie podľa bodu A. tohto uznesenia. 

 

T: do 60 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný 

zákon“) upravuje okrem práv 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 primátor hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy (ďalej len „primátor“) a poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), ako aj ich 

predchodcov 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. 2 písm. a) ústavného zákona 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 primátora a 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. a) a b) ústavného zákona podáva KOVZ. V prípade terajšieho primátora a terajších 

poslancov mestského zastupiteľstva uplynula lehota 30 dní stanovená v čl. 7 ods. 1 

ústavného zákona dňa 12. 1. 2015. Primátor a poslanci mestského zastupiteľstva boli na svoju 

povinnosť vyplývajúcu z čl. 7 ods. 1 ústavného zákona výslovne upozornení listom 

organizačného oddelenia magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj 

osobitným e-mailom predsedu KOVZ zo dňa 27. 12. 2014. 

Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam nebolo v stanovenej lehote (t.j. do 12. 1. 

2015) KOVZ doručené majetkové priznanie Ing. Soni Svoreňovej, poslankyne mestského 

zastupiteľstva. Toto majetkové priznanie bolo KOVZ doručené dňa 13. 1. 2015, t.j. s 1-

dňovým oneskorením. 

Na základe vyššie uvedených skutočností sa preto predkladateľ nazdáva, že 

doterajšie zistenia v tejto veci nasvedčujú tomu, že zo strany poslankyne mestského 

zastupiteľstva Ing. Soni Svoreňovej 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 pôvodne na svojom zasadnutí dňa 30. 3. 2015 formou uznesenia č. 17/2015 

rozhodla, že neodporúča mestskému zastupiteľstvu začatie konania podľa čl. 9 ústavného 



zákona.  

Následne však po prerokovaní veci mestským zastupiteľstvom dňa 30. 4. 2015, ktoré 

odporučilo vypočutie dotknutej poslankyne v tejto veci a opätovné prerokovanie ešte 

predtým, než bude návrh na začatie konania podľa čl. 9 ústavného zákona predložený na 

schválenie tomuto zastupiteľstvu, bol predmetný predložený návrh na KOVZ opätovne 

prerokovaný. Poslankyňa mestského zastupiteľstva Ing. Soňa Svoreňová sa vypočutia na 

KOVZ dňa 18. 5. 2015 nezúčastnila z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty. 

Po opätovnom prerokovaní návrhu na začatie konania podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona na zasadnutí KOVZ dňa 18. 5. 2015 sa takmer všetci prítomní členovia 

tejto komisie zhodli na tom, že takýto návrh by mal byť v mene KOVZ predložený 

predsedom KOVZ na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva (t.j. dňa 28. 5. 

2015). KOVZ prijala v tejto veci samostatné uznesenie č. 20/2015, ktoré je priložené k tomuto 

materiálu. 



Uznesenie č. 20/2015 

zo dňa 18. 5. 2015 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MsZ 

(ďalej len „komisia“) po opätovnom prerokovaní materiálu s názvom „Návrh na začatie 

konania 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.“ v rámci bodu č. 4 

programu: 

A. odporúča 

predloženie návrhu mestskému zastupiteľstvu na začatie konania mestského 

zastupiteľstva na základe riadne odôvodneného podnetu podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona voči Ing. Soni Svoreňovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky 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. 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 28. 5. 2015 

 

Hlasovanie: prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 

V Bratislave, 18.5.2015                                                                                             

 

 

 

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

            tajomníčka komisie                                                                    predseda komisie 

 


