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Kód uznesenia:  

Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. začína 

na základe riadne odôvodneného podnetu, a to dňom podania tohto podnetu mestskému 

zastupiteľstvu, konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ústavný 

zákon“) voči Ing. Martinovi Borguľovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, pretože zistenia nasvedčujú tomu, že porušil svoje povinnosti 

podľa čl. 4 ústavného zákona, 

 

B. vyzýva 

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

vyjadril k podnetu Ing. Tatiany Kratochvílovej zo dňa 7. 10. 2014, a aby toto vyjadrenie zaslal 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

T: do 20 dní odo dňa schválenia 

uznesenia mestského 

zastupiteľstva 

 

C. žiada 

predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby kópiu 

podnetu uvedeného v bode B. tohto uznesenia doručil poslancovi uvedenému v bode A. 

tohto uznesenia, 

T: do 5 dní odo dňa schválenia 

uznesenia mestského 

zastupiteľstva 

 

D. 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, 

 

E. 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 začne 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 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. 1 písm. b) mestské zastupiteľstvo. Niektoré úkony 

predchádzajúce tomuto konaniu alebo úkony v rámci tohto konania zo 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. 

Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol dňa 8. 10. 2014 

doručený podnet Ing. Tatiany Kratochvílovej zo dňa 7. 10. 2014 adresovaný mestskému 

zastupiteľstvu, ktorý bol v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona riadne 

odôvodnený, mestské zastupiteľstvo sa však týmto podnetom v lehote podľa čl. 9 ods. 5 

v spojení s čl. 9 ods. 3 nezaoberalo. Terajšiemu predsedovi KOVZ bol tento podnet doručený 

jeho predchodcom na základe delimitačného protokolu v priebehu rokovania mestského 

zastupiteľstva dňa 26. 2. 2015. 

Ing. Tatiana Kratochvílová vo svojom podnete namieta, že dotknutý verejný 

funkcionár – Ing. Martin Borguľa, poslanec mestského zastupiteľstva, použil ako člen 

dozornej rady obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s., v ktorej má mesto 

Bratislava 100% obchodný podiel, získané osobné údaje zamestnancov tohto podniku iným 

spôsobom, akým mu to vyplýva z § 197 ods. 2 Obchodného zákonníka. Osobné údaje mal 

využiť vo svoj prospech tým, že v rámci prebiehajúcej volebnej kampane k jesenným 

komunálnym voľbám adresoval niektorým zamestnancom uvedeného podniku list, 

v ktorom píše o úspechoch za posledné roky a najmä o svojom prísľube zabezpečiť týmto 

zamestnancom na zasadnutiach mestského zastupiteľstva lepšie platové podmienky. List 

dotknutého poslanca je priložený k tomuto materiálu. Uvedené naznačuje, že dotknutý 

poslanec mestského zastupiteľstva uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom, čo 

je v ústavnom zákone označené ako rozpor záujmov (konflikt záujmov), za čo hrozí tomuto 

verejnému funkcionárovi príslušná sankcia. 

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v súlade s konštantnou judikatúrou 

Ústavného súdu Slovenskej republiky je lehota uvedená v čl. 9 ods. 5 ústavného zákona len 



poriadkovou lehotou a ústavný zákon s jej uplynutím nespája žiadne právne účinky. 

Konkrétne, Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení sp. zn. IV ÚS 69/2012 z 2. 

2. 2012 konštatoval, že: „[...]v právnom poriadku Slovenskej republiky absentuje právna úprava 

následkov prekročenia tejto lehoty, t.j. jej uplynutie sa nespája so žiadnymi právnymi účinkami. Na 

základe toho možno dospieť k záveru, že mestské zastupiteľstvo môže ústavne relevantným spôsobom 

rozhodnúť aj po uplynutí tejto lehoty, t.j. ide len o poriadkovú lehotu, ktorej márne uplynutie nemôže 

byť dôvodom na zrušenie napadnutého rozhodnutia [...].“. 

Vzhľadom na to, že osoba, ktorá podnet podala, aj naďalej trvá na jeho preskúmaní, 

KOVZ sa vecou zaoberala na svojom zasadnutí dňa 2. 3. 2015, na ktorom prijala uznesenie    

č. 9/2015 týkajúce sa tohto podnetu. KOVZ týmto svojím uznesením rozhodla, že podnet 

prijíma a bude sa ním zaoberať, čo aj osobe, ktorá podnet podala, písomne potvrdila listom 

predsedu KOVZ.  

Keďže podnet Ing. Tatiany Kratochvílovej zo dňa 7. 10. 2014 je riadne odôvodnený, je 

z neho zrejmé, kto ho podáva, je zrejmé, že sa týka Ing. Martina Borguľu, poslanca 

mestského zastupiteľstva a je tiež zrejmé, že sa namieta porušenie povinností menovaného 

poslanca mestského zastupiteľstva, ktoré mu vyplývajú z čl. 4 ods. 1 a čl. 4 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona, KOVZ mestskému zastupiteľstvu v súlade so svojím uznesením               

č. 17/2015 zo dňa 30. 3. 2015 preto odporúča, aby začalo konanie podľa čl. 9 ústavného 

zákona z vlastnej iniciatívy v súlade s  čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona a prijalo všetky 

k tomu potrebné opatrenia uvedené v návrhu uznesenia, a to najmä výzvu, na základe ktorej 

sa dotknutému verejnému funkcionárovi poskytne možnosť vyjadriť sa k podnetu proti 

nemu. Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy sa dňa 16. 4. 2015 odmietla predloženým 

návrhom zaoberať s odôvodnením, že ide o materiál, ktorý nepatrí na jej rokovanie, ale na 

rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 



Uznesenie č. 17/2015 

zo dňa 30. 3. 2015 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MsZ 

(ďalej len „komisia“) po prerokovaní materiálu s názvom „Návrhy na začatie konania 

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. a ich predloženie na 

schválenie mestskému zastupiteľstvu“ v rámci bodu č. 7 programu: 

A. schvaľuje 

predloženie návrhu mestskému zastupiteľstvu na začatie konania mestského 

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

ústavného zákona voči Ing. Martinovi Borguľovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pretože zistenia komisie nasvedčujú 

tomu, že porušil svoje povinnosti podľa čl. 4 ústavného zákona 

B. neschvaľuje 

predloženie návrhu mestskému zastupiteľstvu na začatie konania mestského 

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

Ing. Vladimírovi Bajanovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, Dane Čahojovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Mgr. Jánovi Buocikovi, poslancovi 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Ing. Soni 

Svoreňovej, poslankyni 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 

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 30. 4. 2015 

 

Hlasovanie:   1. body A. a C. uznesenia: prítomní 7, za 5, proti 0, zdržal sa 2 

2. bod B. uznesenia: prítomní 7 – V. Bajan: za 3, proti 2, zdržal sa 1; D. 

Čahojová: za 2, proti 3, zdržal sa 2; J. Buocik: za 2, proti 3, zdržal sa 2 a S. 

Svoreňová: za 3, proti 1, zdržal sa 3 

V Bratislave, 30.3.2015                                                                                             

 

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

         tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 












