
Uznesenia 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MsZ 
prijaté na zasadnutí dňa 18.1.2016 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Rokovalo sa podľa schváleného programu. 

 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie a schválenie programu (predseda komisie) 

2. Plán činnosti komisie na rok 2016 (predseda komisie) 

3. Informácia o (ne)podanom oznámení podľa čl. 8 ods. 5 a 6 v spojení s čl. 8 ods. 1 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia 
výkonu verejnej funkcie (tajomníčka komisie) 

4. 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. a jeho predloženie na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu vo veci bývalého poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Petra Lenča 
– schválenie znenia materiálu (predseda komisie) 

5. Posúdenie podnetu občana R. Marka 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. (predseda komisie) 

6. Rôzne 

 

Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 1/2016 

zo dňa 18. 1. 2016 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MsZ 
(ďalej len „komisia“) po prerokovaní materiálu s názvom „Plán činnosti komisie na rok 2016“ 
v rámci bodu č. 2 programu: 

A. schválila 

Plán činnosti komisie na rok 2016 v znení uvedenom v prílohe k tomuto uzneseniu 

 

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

 

 

V Bratislave, 18.1.2016                                                                                             

 

 

 

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

         tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 
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Príloha k uzneseniu č. 1/2016 

 

PLÁN ČINNOSTI 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2016 

 

1.  Schválenie vzorov tlačív oznámení a vzorov potvrdení o podaní oznámení: 

oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona1, ktoré treba podať do 31. marca 
2017, 

T: december 2016 

 

2. Posúdenie podaných oznámení: 

a) oznámenie podľa čl. 8 ods. 5 a 6 v spojení s čl. 8 ods. 1 ústavného zákona1) 

T: február 2016 

b) oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona1 podávané do 31. marca 2016 
za rok 2015 vrátane daňových dokladov podávaných do 30. apríla 2016 

T: september 2016 

 

3. Vybavovanie ďalšej agendy komisie v zmysle ústavného zákona: 

a) zasielanie žiadostí o vysvetlenie verejnému funkcionárovi podľa čl. 7 ods. 6 
ústavného zákona1), 

b) podávanie podnetov mestskému zastupiteľstvu podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) 
ústavného zákona1), 

c) udeľovanie výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona1 
a zverejňovanie udelenia tejto výnimky spolu s odôvodnením podľa čl. 7 ods. 
7 ústavného zákona1), 

d) poskytovanie informácií o oznámeniach podaných podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 
ods. 5 ústavného zákona1) každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom 
zákonom o slobode informácií2), 

e) podávanie podnetov na začatie konania podľa osobitného predpisu v zmysle 
čl. 7 ods. 6 ústavného zákona1) a prijímanie oznámení o výsledkoch od 
orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa osobitného predpisu v zmysle čl. 7 
ods. 6 ústavného zákona1). 

T: priebežne podľa potreby 
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4. Opatrenia na zvýšenie transparentnosti a informovanosti o činnosti komisie a 
podaných majetkových priznaniach verejných funkcionárov: 

a) zverejňovanie pozvánok a uznesení komisie na webovom sídle HM SR 
Bratislavy (www.bratislava.sk) s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti 
o činnosti komisie, 

T: priebežne 

b) vydávanie stanovísk ako usmerňujúcich opatrení pre verejných funkcionárov 
s cieľom zvýšenia včasnosti, pravdivosti a úplnosti majetkových priznaní, 

T: priebežne podľa potreby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
1 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. 
2 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
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Uznesenie č. 2/2016 

zo dňa 18. 1. 2016 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MsZ 
(ďalej len „komisia“) po prerokovaní materiálu v podobe informácie prezentovanej 
tajomníčkou komisie v rámci bodu č. 3 programu: 

A. berie na vedomie 

Informácia o oznámení podľa čl. 8 ods. 5 a 6 v spojení s čl. 8 ods. 1 ústavného zákona  
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej 
funkcie podanom bývalým primátorom hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

 

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

 

 

V Bratislave, 18.1.2016                                                                                             

 

 

 

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

         tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 
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Uznesenie č. 3/2016 

zo dňa 18. 1. 2016 

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. a jeho predloženie 

na schválenie mestskému zastupiteľstvu vo veci bývalého poslanca mestského zastupiteľstva Ing. 

Petra Lenča“ v rámci bodu č. 4 programu: 

A. odporúča 

predloženie návrhu mestskému zastupiteľstvu na začatie konania mestského 
zastupiteľstva z vlastnej iniciatívy podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona voči 
Ing. Petrovi Lenčovi, 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 

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 4. 2. 2016 

 

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

 

 

V Bratislave, 18.1.2016                                                                                             

 

 

 

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

         tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 
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Uznesenie č. 4/2016 

zo dňa 18. 1. 2016 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MsZ 
(ďalej len „komisia“) po posúdení podnetu občana R. Marka 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. v rámci bodu č. 5 
programu: 

A. neodporúča 

predloženie návrhu mestskému zastupiteľstvu na začatie konania mestského 
zastupiteľstva na základe podnetu 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. voči JUDr. Ivovi 
Nesrovnalovi, LL.M., primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
pretože odôvodnenie tohto podnetu nasvedčuje, že jeho vybavenie nepatrí do 
pôsobnosti komisie v zmysle tohto ústavného zákona 

B. ukladá 

predsedovi komisie 

informovať podávateľa podnetu o rozhodnutí podľa bodu A. tohto uznesenia 
s odporučením, na ktoré príslušné orgány sa môže so svojím podnetom obrátiť vrátane 
mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

T: bezodkladne 

 

Hlasovanie: prítomní: 7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

 

V Bratislave, 18.1.2016                                                                                             

 

 

 

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

         tajomníčka komisie                                                                         predseda komisie 


