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NÁVRH 

na začatie konania 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 2019 

 

 

Predkladateľ: 

 

Mgr. et Mgr. Marek Machata 

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: 

 

Mgr. et Mgr. Marek Machata 

predseda komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov miestneho zastupiteľstva  

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

 

1. Návrh uznesenia 

2. Uznesenie Miestneho zastupiteľstva 

    Mestskej časti Bratislava – Ružinov 

3. Dôvodová správa 
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Návrh uznesenia 

 

 

 

Uznesenie 

č. .../2019 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 

zo dňa 17. septembra 2019 

  

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

Horváthovi, bývalému poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Ružinov.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 

na základe kontroly podaných majetkových priznaní Komisiou na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

- Ružinov dňa 19.06.2019, na ktorej predseda komisie Mgr. et Mgr. Marek Machata 

informoval členov komisie, že v zmysle článku 7 ods. 2 ústavného zákona 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného 

zákona č. 545/2005 Z. z.  bývalý poslanec Mgr. Attila Horváth, do 30.05.2019, nedoplnil 

neúplné písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, 

 

A. konštatuje, 

 

že zistenia nasvedčujú tomu, že Mgr. Attila Horváth v oznámení podľa čl. 7 ods. 2 ústavného 

zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. uviedol neúplné údaje, 

 

B. začína 

 

z vlastnej iniciatívy 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., 

 

C. žiada 

 

Mgr. Attilu Horvátha o vyjadrenie vo veci konania najneskôr 17.10.2019, 

 

D. poveruje 

 

Mgr. et Mgr. Mareka Machatu, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov  

 

zaslaním písomnej žiadosti o vyjadrenie Mgr. Attilovi Horváthovi. 
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Dôvodová správa 

 

Dňa 19.06.2019 na svojom zasadnutí komisia na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Ružinov preverovala či bývalý poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Ružinov, Mgr. Attila Horváth, podal v lehote stanovenej v čl. 7 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. oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov. Komisia zistila, že poslanec Mgr. Attila Horváth podal oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Kontrolou bolo zistené, že podané 

oznámenie bolo neúplné a bolo potrebné jeho doplnenie. Lehota na doplnenie bola stanovená 

do 30.05.2019. Poslanec v dodatočnej lehote nedoplnil neúplné oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov. 

Na základe zistených skutočností považuje komisia za preukázané, že bývalý poslanec 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mgr. Attila Horváth, porušil 

lehotu uvedenú v čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z..  

 

Komisia navrhuje začať konanie voči Mgr. Attilovi Horváthovi, na základe čoho by miestne 

zastupiteľstvo rozhodlo o uložení povinnosti zaplatiť pokutu podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) vo 

výške trojnásobku mesačného platu poslanca za porušenie povinnosti podľa čl. 7 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 predstavuje sumu 885,80 eur. 


