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NÁVRH 

na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

záujmov podľa 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. 

 

________________________________________________________________________ 

Bratislava, september 2016 

 

 

Predkladateľ: 

 

Bc. Radovan Bajer, v.r. 

predseda komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov miestneho zastupiteľstva  

 

 

 

Zodpovední: 

 

členovia  

komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov miestneho zastupiteľstva 

 

 

Spracovateľ: 

 

 

členovia 

komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov miestneho zastupiteľstva 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

 

1. Návrh uznesenia 

2. Rozhodnutie Miestneho zastupiteľstva 

    Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
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Návrh uznesenia 

 

 

 

Uznesenie 

č. .../2016 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 

zo dňa 27. septembra 2016 

  

v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči PhDr. 

Patrikovi Guldanovi, poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

  

v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom 

na základe podnetu poslanca prijalo Uznesenie č. 296/XVI/2016 zo dňa 21.06.2016, ktorým 

žiada o vyjadrenie stanoviska komisie na ochranu verejného záujmu a KLPaK vo veci 

preverenia užívania fotoaparátu – vo vlastníctve spoločnosti Cultus Ružinov bývalým 

predsedom komisie územného plánovania. 

 

 

A. konštatuje,  že 

 

PhDr. Patrik Guldan poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

porušil čl. 4 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z. tým, že  podpísal 

zmluvu o bezplatnom užívaní veci č.2/2015 uzavretou medzi prenajímateľom Cultus Ružinov, 

a.s. a nájomcom PhDr.  Patrikom Guldanom zo dňa 15.10.2015                      

 

 

B. berie na vedomie, že 

 

PhDr. Patrik Guldan poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

porušil čl. 4 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z. 

 

 

C. schvaľuje 

 

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., ktoré je 

uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, 

 

D. oznamuje, že 

 

proti rozhodnutiu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov o uložení 

pokuty môže PhDr. Patrik Guldan, poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Ružinov podať návrh na jeho preskúmanie na Ústavný súd Slovenskej republiky 
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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, 

 

E. poveruje 

 

Bc. Radovana Bajera, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov  

 

podpísaním a doručením písomného rozhodnutia, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto 

uzneseniu poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov a Ing. 

Mgr. Dušanovi Pekárovi, starostovi Mestskej časti Bratislava - Ružinov. 
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Príloha k uzneseniu č. ........../2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

___________________________________________________________________________ 

Bratislava 27.9.2016 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 

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. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov v konaní vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom z vlastnej iniciatívy na základe 

zistení Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 19.1.2015 a 10.02.2015 

voči PhDr. Patrikovi Guldanovi, bytom Dulovo námestie 7, 821 09 Bratislava, poslancovi 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov, 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. na svojom zasadnutí dňa 27.9.2016  

 

rozhodlo takto: 

PhDr. Patrik Guldan, bytom Dulovo námestie 7, 821 09 Bratislava, poslanec 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov tým, že porušil povinnosť 

ustanovenú v čl. 4 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č.545/2005 Z. z. 

Podľa čl. 9 ods. 10 písm. e) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa PhDr. Patrikovi Guldanovi, bytom 

Dulovo námestie 7, 821 09 Bratislava, poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Ružinov ukladá pokuta vo výške  dvanásťnásobku mesačného platu verejného 

funkcionára, t.j. 6 188,16 eura. Poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 

Ružinov je pokutu povinný uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia na účet Mestskej časti Bratislava - Ružinov číslo 19-4029062/0200 vedený vo 

Všeobecnej úverovej banke, konštantný symbol 0308. 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 22.8.2016 na svojom zasadnutí komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

preverovala či poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

neporušil povinnosť ustanovenú v čl. 4 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č.545/2005 Z. z. 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov uložilo poslancovi 

povinnosť zaplatiť pokutu podľa čl. 9 ods. 10 písm. e) vo výške dvanásťnásobku mesačného 

platu poslanca za porušenie povinnosti podľa čl. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Podľa 

čl. 9 ods. 15 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. sa mesačným platom rozumie jedna 

dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej 

funkcie, čo je 515,68 eur.  

 

Poučenie: 

 

 Proti rozhodnutiu miestneho zastupiteľstva o uložení pokuty môže poslanec Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 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. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia má 

odkladný účinok.  

 
 
 
 
 
 

Bc. Radovan Bajer 

predseda komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov miestneho zastupiteľstva 
 
 

 

Prílohy: 

- kópia zápisnice komisie zo dňa  

 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

- PhDr. Patrik Guldan, poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 

Ružinov 

- Ing. Mgr. Dušan Pekár, starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
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Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 
 

Zápisnica č. 3/2016 
zo zasadnutie komisie konaného dňa 22.8.2016 

 
 

Prítomní:  
Bc. Radovan Bajer, Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martina Fondrková, Dr. Pavol Jusko, 
Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Vladimír Sloboda, JUDr. Daniela Šurinová, Ing. Tatiana 
Tomášková,  
 
Ospravedlnení: 
Mgr. Attila Horváth, Ing. Martin Patoprstý, JUDr. Martin Vojtašovič,  
 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Preverenie užívania fotoaparátu PhDr. Guldanom, poslancom MZ 
3. Rôzne 

 
 
Bod 1. Otvorenie 
 
Predseda komisie privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že komisia je 
uznášaniaschopná.  
 
 
Bod 2. Preverenie užívania fotoaparátu PhDr. Guldanom, poslancom MZ 
 
Predseda komisie uviedol, že v zmysle uznesenia MZ č. 296/XVI/2016 zo dňa 21.6.2016 
listom pozval k prerokovaniu problematiky užívania fotoaparátu poslanca PhDr. Guldana 
a riaditeľku Cultusu pani Kozákovú. 
 
Následne Ing. Sloboda, ktorý podal podnet na preskúmanie používania fotoaparátu 
poslancom PhDr. Guldanom, zakúpeného Cultusom uviedol, že bol porušený čl. 4 ods. 2 
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.. Ďalej konštatoval, že uvedený zákon v čl. 9 ods. 10 
písm. e) rieši pokutu za porušenie čl. 4 a v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku 
mesačného platu verejného funkcionára. 
 
PhDr. Guldan informoval prítomných o spôsobe nadobudnutia fotoaparátu do bezodplatného 
užívania a o dôvodoch jeho používania Na záver konštatoval, že spôsob akým dostal 
fotoaparát do užívania považuje za legitímny.  
 
Pani Kozáková  - riaditeľka Cultusu, uviedla dôvody uzatvorenie predmetnej zmluvy. 
 
Poslankyne pani Tomášková a JUDr. Šurinová sa vyjadrili k používaniu fotoaparátu 
a k uzatvorenej zmluve medzi poslancom a Cultusom a odporučili ukončiť zmluvný vzťah 
a vrátiť fotoaparát. 
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Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov konštatuje, 
že bol porušený čl. 4 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8  za: 8   proti: 0   zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov predloží 
materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8  za: 8   proti: 0   zdržali sa: 0 
 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov odporúča 
ukončenie zmluvy o bezodplatnom užívaní veci a vrátenie veci  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8  za: 8   proti: 0   zdržali sa: 0 
 
 
Bod 3. Rôzne 
 
Predseda komisie na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

          Bc. Radovan Bajer, v.r. 
            predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvia Valčeková, tajomníčka komisie 
Tel.č.  02/48 284 227 
E-mail: silvia.valcekova@ruzinov.sk 

 


