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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ........ /2018
zo dňa 14. 12. 2018

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A ukladá pokutu
poslancom Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Dušanovi Dvoranovi,
Marianovi Greksovi, Petrovi Hochschornerovi, PhDr. Márii Kiskovej, Mgr. Andrejovi
Kovarikovi a Ing. Martinovi Smejovi, PhD. a bývalým poslancom Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja Jane Cigánikovej, Mgr. Jurajovi Kadnárovi, DiS.,
Mgr. Ladislavovi Snopkovi, Ing. Ildikó Virágovej, Vladimírovi Mikušovi, prof. PaedDr. Renému
Bilíkovi, CSc., Ing. Eduardovi Demelovi, Oskarovi Dobrovodskému, Mgr. Attilovi Horváthovi,
Mgr. Jurajovi Laukovi, PhD. a PhDr. Gabrielle Németh podľa čl. 9 ods. 10 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 sume zodpovedajúcej
mesačnému platu verejného funkcionára.

B ukladá
riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
B.1
vyhotoviť pre každého poslanca uvedeného v bode A. tohto uznesenia písomné
rozhodnutie 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..
T: 31.01.2019
B.2

po podpísaní rozhodnutí doručiť ich poslancom uvedeným v bode A. tohto uznesenia
a Mgr. Jurajovi Drobovi, MBA, MA, predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja.

C poveruje
Ing. Petra Tydlitáta, predsedu komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
aby vyhotovené príslušné písomné rozhodnutia 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. pre poslancov uvedených v bode A. tohto uznesenia
podpísal.
T: február 2019

Dôvodová správa
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Uznesením č. 75/2018 zo dňa
21.09.2018 začalo z vlastnej iniciatívy voči poslancom uvedeným v tomto uznesení konanie
o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov v zmysle 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.. Zároveň uložilo
riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť administratívne úkony vo
veci začatého konania podľa tohto uznesenia do 30.11.2018 a poverilo predsedu Komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Ing. Petra Tydlitáta, aby
pripravené úkony voči poslancom podpísal.
Poslanci boli v zmysle čl. 9 ods.4 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. písomne vyzvaní, aby sa k začatiu konania a nesplnenia si svojej zákonnej povinnosti
vyjadrili. Niektorí z dotknutých poslancov túto možnosť využili a vyjadrili sa, či už elektronicky
mailom alebo písomne v stanovenej lehote.
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja, ako orgán oprávnený vo veci
rozhodovať v zmysle čl. 9 ods. 5 a 6 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 prípade poslancov Peter Hochschorner, Ing. Martin Smeja, PhD., Dušan
Dvoran, Marian Greksa, Mgr. Andrej Kovarik a PhDr. Mária Kisková, Jana Cigániková,
Mgr. Juraj Kadnár, DiS., Mgr. Ladislav Snopko, Ing. Ildikó Virágová, Vladimír Mikuš, prof.
PaedDr. René Bilík, CSc., Ing. Eduard Demel, Oskar Dobrovodský, Mgr. Attila Horváth,
Mgr. Juraj Lauko, PhD. a PhDr. Gabriella Németh bude na svojom rokovaní rozhodovať
o porušení povinnosti uvedenej v čl. 7 ods. 1 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 o udelení pokuty v zmysle čl. 9 ods. 10 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 sume zodpovedajúcej mesačnému platu
verejného funkcionára. Mesačným platom verejného funkcionára 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 ročného príjmu poslanca za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie.
Poslanci Peter Hochschorner, Ing. Martin Smeja, PhD., Dušan Dvoran, Marian Greksa
a Mgr. Andrej Kovarik mali v roku 2017 príjem za výkon verejnej funkcie vo výške 712,85
eur. PhDr. Mária Kisková za výkon verejnej funkcie v roku 2017 nemala žiaden príjem. Na
základe tejto skutočnosti, stanovenej v čl. 9 ods. 10 v spojitosti s 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., sankcia za porušenie povinnosti bola vypočítaná
na výšku 59,40 eur, čo predstavuje 1/12 z príjmu za rok 2017.
Bývalí poslanci mali za výkon verejnej funkcie v roku 2017 nasledovný príjem:
prof. PaedDr. René Bilík, CSc. vo výške 8.098,30 eur, Jana Cigániková vo výške 5.141,37
eur, Ing. Eduard Demel vo výške 8.304,79 eur, Oskar Dobrovodský vo výške 8.235,92 eur,
Mgr. Attila Horváth vo výške 7.547,22 eur, Mgr. Juraj Kadnár, DiS. vo výške 8.029,31 eur,
Mgr. Juraj Lauko, PhD. vo výške 8.029,31, Vladimír Mikuš vo výške 4.017,92 eur,
PhDr. Gabriella Németh vo výške 37.735,22 eur, Mgr. Ladislav Snopko vo výške 8.098,18
eur a Ing. Ildikó Virágová vo výške 8.235,92 eur. Na základe tejto skutočnosti, stanovenej
v čl. 9 ods. 10 v spojitosti s 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., sankcia za porušenie povinnosti bola vypočítaná nasledovne:
pre bývalého poslanca prof. PaedDr. René Bilík, CSc. vo výške 674,86 eur, čo predstavuje
1/12 z príjmu za rok 2017,
pre bývalú poslankyňu Janu Cigánikovú vo výške 428,45 eur, čo predstavuje 1/12 z príjmu
za rok 2017,
pre bývalého poslanca Ing. Eduarda Demela vo výške 692,07 eur, čo predstavuje 1/12
z príjmu za rok 2017,
pre bývalého poslanca Oskara Dobrovodského vo výške 686,33 eur, čo predstavuje 1/12
z príjmu za rok 2017,
pre bývalého poslanca Mgr. Attilu Horvátha vo výške 628,94 eur, čo predstavuje 1/12
z príjmu za rok 2017,
pre bývalého poslanca Mgr. Juraja Kadnára, DiS. vo výške 669,11 eur, čo predstavuje 1/12
z príjmu za rok 2017,
pre bývalého poslanca Mgr. Juraja Lauka, PhD. na výšku 669,11 eur, čo predstavuje 1/12
z príjmu za rok 2017,
pre bývalého poslanca Vladimíra Mikuša vo výške 334,83 eur, čo predstavuje 1/12 z príjmu
za rok 2017,
pre bývalú poslankyňu PhDr. Gabriellu Németh vo výške 3.144,60 eur, čo predstavuje 1/12
z príjmu za rok 2017,
pre bývalého poslanca Mgr. Ladislava Snopka vo výške 674,85 eur, čo predstavuje 1/12
z príjmu za rok 2017 a
pre bývalú poslankyňu Ing. Ildikó Virágovú vo výške 686,33 eur, čo predstavuje 1/12 z príjmu
za rok 2017.
Podľa ustanovení 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.
2. Orgán, ktorý uskutočňuje konanie podľa odseku 1, začne konanie
a) z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár
v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje alebo že
verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie
ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo
b) na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, kto ho podáva,
ktorého verejného funkcionára sa týka, a čo sa namieta.
3. Ak sa konanie začína na podnet, dňom začatia konania je deň doručenia podnetu orgánu
príslušnému podľa odseku 1. Ak sa konanie začína z vlastnej iniciatívy orgánu
príslušného podľa odseku 1, konanie je začaté dňom, keď orgán podľa odseku 1 urobil
prvý úkon voči verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie.
4. Orgán podľa odseku 1 umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie
konanie, aby sa vyjadril k podnetu; ak je to potrebné, vykoná ďalšie dokazovanie.
5. Orgán podľa odseku 1 rozhodne vo veci do 60 dní odo dňa začatia konania. Toto
rozhodnutie doručí verejnému funkcionárovi, proti ktorému konanie smeruje,
a tomu, na čí podnet sa koná. Rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. a) sa doručí aj
predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedovi Národnej rady
Slovenskej republiky, ak konanie smeruje proti predsedovi Národnej rady Slovenskej
republiky. Rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. b) sa doručí aj starostovi obce
alebo zástupcovi starostu obce, ak konanie smeruje proti starostovi, rozhodnutie
orgánu podľa odseku 1 písm. c) sa doručí aj predsedovi vyššieho územného celku
alebo podpredsedovi vyššieho územného celku, ak konanie smeruje proti predsedovi
vyššieho územného celku, a rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. d) sa doručí aj
predsedovi akademického senátu verejnej vysokej školy.
6. Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo
obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení
podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje
výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo opomenutie verejného funkcionára

v rozpore s týmto ústavným zákonom alebo zákonom, odôvodnenie a poučenie
o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu
podľa odseku 10.
9. Rozhodnutie podľa odseku 6 musí byť prijaté najmenej trojpätinovou väčšinou
prítomných členov výboru alebo nadpolovičnou väčšinou členov orgánu podľa odseku
1 písm. b) až d); inak to znamená, že sa konanie zastavuje. Výbor je schopný uznášať
sa, ak je prítomná najmenej polovica jeho členov.
10. Pokuta sa ukladá
a) v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide
o porušenie povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl.
7,
b) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak
verejný funkcionár uvedie v oznámení podľa čl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje
týkajúce sa jeho majetkových pomerov,
c) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak
verejný funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 8,
d) v sume zodpovedajúcej šesťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak
verejný funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 5, alebo
e) v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak
verejný funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 4.
11. Výnos z pokút zaplatených
a) verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) až n) a t) až zk) je príjmom
štátneho rozpočtu,
b) verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. o) a p) je príjmom rozpočtu príslušnej
obce,
c) verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. q) a r) je príjmom rozpočtu
príslušného vyššieho územného celku a
d) verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. s) je príjmom príslušnej verejnej
vysokej školy,
e) štatutárnymi orgánmi orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb podľa čl. 9
ods. 14 je príjmom štátneho rozpočtu.
12. Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť
alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo
v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, orgán podľa
odseku 1 rozhodne o zastavení konania. Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení
konania je potrebná najmenej trojpätinová väčšina prítomných členov orgánu, ktorý
konanie uskutočňuje; také rozhodnutie je konečné. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa
verejný funkcionár pred hlasovaním o rozhodnutí podľa odseku 6 vzdá svojej funkcie.
13. Rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného funkcionára v rozsahu titul, meno,
priezvisko, adresa trvalého bydliska a funkcia.
15. Na účely tohto ústavného zákona sa mesačným platom verejného funkcionára
rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok
za výkon verejnej funkcie a v prípade uloženia pokuty v zmysle odseku 14 sa
mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho ročného
príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo
predsedu štatutárneho orgánu orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb.
Na základe rozhodnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja bude voči
súčasným aj bývalým poslancom Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
vydané v zmysle čl. 9 ods. 5 a 6 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. pre každého poslanca jednotlivo rozhodnutie, ktoré im bude zaslané a rovnako aj
predsedovi vyššieho územného kraja.

VZOR
Sp. Zn.: 10947/2018/PRA
ROZHODNUTIE
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.
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja, ako orgán príslušný na konanie
o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (ďalej len
„konanie“) v zmysle 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.,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ústavný zákon“) vydáva toto rozhodnutie:
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, poslanec/poslankyňa Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
nesplnil/a povinnosť
ustanovenú v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona tým, že do ....................... nedoručil/a
príslušné
oznámenie
za
predchádzajúci
kalendárny
rok,
za
čo
sa
menovanému/menovanej
ukladá pokuta
podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona vo výške ............. eur (slovom:
...........................), ktorá zodpovedá mesačného platu verejného funkcionára, ktorú je
menovaný/á povinný/á uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia a to bezhotovostne na účet Bratislavského samosprávneho kraja číslo –
IBAN: ........................................ vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol
.............................. a konštantný symbol ......................... alebo v hotovosti do pokladne
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská ul. 16, 820 05 Bratislava, č.
dv. .... v pokladničných hodinách
Odôvodnenie:
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja začalo na svojom rokovaní dňa
21.09.2018 voči niektorým poslancom z vlastnej iniciatívy konanie vo veci ochrany verejného
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z dôvodu nesplnenia si povinnosti podať v zákonom
stanovenej lehote (do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie alebo do 31.
marca 2018) písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
(ďalej len „Oznámenie“) za predchádzajúci kalendárny rok.
Podľa čl. 7 ods. 1 a 2 ústavného zákona, Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo
dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať
písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,
a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom
iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2,
b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo
štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone
funkcie verejného funkcionára,

c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch
právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických
osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky,
d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného
funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní
verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,
e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním
žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa
trvalého pobytu.
K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží najneskôr do 30. apríla
potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad
vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za
predchádzajúci kalendárny rok.
Zo zápisníc z Komisie vyplýva, že menovaný/á poslanec/poslankyňa si svoju
povinnosť podať príslušné Oznámenie nesplnil/a v zákonom stanovenom termíne, a to do
....................
Podľa čl. 1 písm. c.) ústavného zákona tento ústavný zákon ustanovuje
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.
Podľa čl. 2 ods. 1 písm. r) ústavného zákona sa tento ústavný zákon vzťahuje na
poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov.
Podľa čl. 9 ods. 1 písm. c) ústavného zákona, konanie o návrhu vo veci ochrany
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (ďalej len "konanie") vykonáva
zastupiteľstvo vyššieho územného celku, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2
ods. 1 písm. q) a r).
Podľa čl. 9 ods. 2 ústavného zákona, orgán, ktorý uskutočňuje konanie podľa odseku
1, začne konanie
a) z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v oznámení
podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje alebo že verejný
funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto
ústavným zákonom alebo zákonom, alebo
b) na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, kto ho podáva, ktorého
verejného funkcionára sa týka, a čo sa namieta.
Podľa čl. 9 ods. 3 ústavného zákona, ak sa konanie začína na podnet, dňom začatia
konania je deň doručenia podnetu orgánu príslušnému podľa odseku 1. Ak sa konanie
začína z vlastnej iniciatívy orgánu príslušného podľa odseku 1, konanie je začaté dňom, keď
orgán podľa odseku 1 urobil prvý úkon voči verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie
konanie.
Podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona, orgán podľa odseku 1 umožní verejnému
funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril k podnetu; ak je to potrebné,
vykoná ďalšie dokazovanie.
Predseda Komisie zabezpečil, aby sa menovaný/á poslanec/poslankyňa
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v stanovenej lehote k porušeniu
vyjadrila.
Podľa čl. 9 ods. 5 ústavného zákona, orgán podľa odseku 1 rozhodne vo veci do 60
dní odo dňa začatia konania. Toto rozhodnutie doručí verejnému funkcionárovi, proti ktorému
konanie smeruje, a tomu, na čí podnet sa koná. Rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm.
a) sa doručí aj predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedovi
Národnej rady Slovenskej republiky, ak konanie smeruje proti predsedovi Národnej rady
Slovenskej republiky. Rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. b) sa doručí aj starostovi
obce alebo zástupcovi starostu obce, ak konanie smeruje proti starostovi, rozhodnutie
orgánu podľa odseku 1 písm. c) sa doručí aj predsedovi vyššieho územného celku alebo

podpredsedovi vyššieho územného celku, ak konanie smeruje proti predsedovi vyššieho
územného celku, a rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. d) sa doručí aj predsedovi
akademického senátu verejnej vysokej školy.
Podľa čl. 9 ods. 6 ústavného zákona, ak sa v konaní preukázalo, že verejný
funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným
zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo
nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo
opomenutie verejného funkcionára v rozpore s týmto ústavným zákonom alebo zákonom,
odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnosť
zaplatiť pokutu podľa odseku 10.
Podľa čl. 9 ods. 9 ústavného zákona, rozhodnutie podľa odseku 6 musí byť prijaté
najmenej trojpätinovou väčšinou prítomných členov výboru alebo nadpolovičnou väčšinou
členov orgánu podľa odseku 1 písm. b) až d); inak to znamená, že sa konanie zastavuje.
Výbor je schopný uznášať sa, ak je prítomná najmenej polovica jeho členov.
Podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona, pokuta sa ukladá v sume
zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti
podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7.
Podľa čl. 9 ods. 15 ústavného zákona, na účely tohto ústavného zákona sa
mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za
predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie.
S poukazom na uvedené skutočnosti a citované ustanovenia ústavného zákona
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálov prijalo
nasledovné Uznesenie č. 75/2018 zo dňa 21.09.2018, ktorým:
Aberie na vedomie
zistenia Komisie na ochranu verejného záujmu Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja uvedené v priložených Zápisniciach zo dňa 22.02.2018 a 10.05.2018
Bkonštatuje
B.1
že poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Dušan Dvoran,
Marian Greksa, Peter Hochschorner, PhDr. Mária Kisková, Mgr. Andrej Kovarik a Ing. Martin
Smeja, PhD. si nesplnili povinnosť podľa čl. 7 ods. 1 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. tým, že nepodali oznámenie do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu
verejnej funkcie.
B.2
že bývalí poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Jana
Cigániková, Mgr. Juraj Kadnár, DiS., Mgr. Ladislav Snopko, Ing. Ildikó Virágová, Vladimír
Mikuš, prof. PaedDr. René Bilík, CSc., Ing. Eduard Demel, Oskar Dobrovodský, Mgr. Attila
Horváth, Mgr. Juraj Lauko, PhD. a PhDr. Gabriella Németh si nesplnili povinnosť podľa čl. 7
ods. 1 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. tým, že nepodali
oznámenie za rok 2017 v stanovenej lehote do 03.04.2018.
Czačína
z vlastnej iniciatívy voči poslancom uvedeným v bode B.1. a B.2. tohto uznesenia konanie vo
veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 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..
D ukladá
riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
zabezpečiť administratívne úkony vo veci začatého konania podľa tohto uznesenia.
E poveruje
Ing. Petra Tydlitáta, predsedu komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, aby podpísal
pripravené administratívne úkony voči poslancom v zmysle tohto uznesenia.
a Uznesenie č . ....................... zo dňa 14.12.2018, ktorým:
A ukladá pokutu

poslancom Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Dušanovi Dvoranovi,
Marianovi Greksovi, Petrovi Hochschornerovi, PhDr. Márii Kiskovej, Mgr. Andrejovi
Kovarikovi a Ing. Martinovi Smejovi, PhD. a bývalým poslancom Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja Jane Cigánikovej, Mgr. Jurajovi Kadnárovi, DiS.,
Mgr. Ladislavovi Snopkovi, Ing. Ildikó Virágovej, Vladimírovi Mikušovi, prof. PaedDr. Renému
Bilíkovi, CSc., Ing. Eduardovi Demelovi, Oskarovi Dobrovodskému, Mgr. Attilovi Horváthovi,
Mgr. Jurajovi Laukovi, PhD. a PhDr. Gabrielle Németh podľa čl. 9 ods. 10 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 sume zodpovedajúcej
mesačnému platu verejného funkcionára.
B ukladá
riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
B.1 vyhotoviť pre každého poslanca uvedeného v bode A. tohto uznesenia písomné
rozhodnutie 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..
B.2 po podpísaní rozhodnutí doručiť ich poslancom uvedeným v bode A. tohto uznesenia
a Mgr. Jurajovi Drobovi, MBA, MA, predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja.
C poveruje
Ing. Petra Tydlitáta, predsedu komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
aby vyhotovené príslušné písomné rozhodnutia 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. pre poslancov uvedených v bode A. tohto uznesenia
podpísal.
Výška uloženej pokuty bola vyčíslená v súlade s čl. 3 ods. 1 Zásad poskytovania
odmien poslancom Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za účasť na
zasadnutiach Zastupiteľstva BSK, za prácu vo funkciách predsedu komisie a zároveň člena
rady predsedu BSK, člena komisie Z BSK a ďalších náhrad poslancom Z BSK (paušálne
náhrady cestovného a stravného), poskytovanie odmien občanom za ich prácu v komisiách
a tajomníkom komisií Z BSK za ich prácu v komisii (ďalej len „zásady“), schválených
Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 24/2004 zo dňa
28.04.2004, v znení Dodatku č. 1 k zásadám schváleného Uznesením Bratislavského
samosprávneho kraja č. 11/2007 zo dňa 21.02.2007, podľa ktorého krátkodobo uvoľnenému
poslancovi patrí mesačná odmena vo výške 1/12 devätnásťnásobku minimálnej mzdy
určenej osobitným predpisom. V roku 2017 dosiahol príjem poslanca/poslankyne ................
sumu vo výške ................ eur, z toho jedna dvanástina činí sumu vo výške .............. eur.
Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať návrh na jeho preskúmanie na Ústavný súd
Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Podanie návrhu na
preskúmanie rozhodnutia má odkladný účinok.
Bratislava ..........................

Ing. Peter Tydlitát
predseda komisie na ochranu verejného záujmu
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

