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Návrh uznesenia 

 

 

 

Uznesenie 

č. .../2019 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 

zo dňa 10.12.2019 

  

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 

 

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

na základe uznesenia č. /2019 miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov zo 

dňa 17.10.2019 

 

A. konštatuje,  že 

 

Mgr. Attila Horváth, bývalý poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Ružinov, nesplnil povinnosť uvedenú v čl. 7 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 nepriložil k písomnému oznámeniu funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov najneskôr do 30. apríla 2019 potvrdenie o podanom daňovom priznaní 

k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci 

sumu príjmov, ktoré získal za rok 2018, 

 

B. 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, 

 

C. oznamuje, že 

 

proti rozhodnutiu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov o uložení 

pokuty môže Mgr. Attila Horváth, bývalý 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. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 
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D. poveruje 

 

Mgr. et Mgr. Mareka Machatu, 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, bývalému poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Ružinov Mgr. Attilovi Horváthovi a Ing. Martinovi Chrenovi, starostovi Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov. 
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Dôvodová správa 

 

Dňa 21.05.2019 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 bývalý 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. Mgr. Attila Horváth bol zároveň Mgr. Petrom Florekom, 

zamestnancom miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov a tajomníkom komisie 

KOVZ vyzvaný emailom na doloženie potvrdenia o podanom daňovom priznaní za rok 2018, 

na základe zistení KOVZ konanej 21.05.2019, pričom bol Mgr. Attila Horváth vyzvaný na 

doloženie uvedeného. Lehota na doplnenie bola stanovená do 30.05.2019. 

Dňa 19.06.2019 na svojom zasadnutí komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

konštatovala, že bývalý poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Ružinov, Mgr. Attila Horváth, v dodatočnej lehote nedoplnil neúplné oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov. 

Následne miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov prijalo Uznesenie č. 

118/VII/2019 zo dňa 17.09.2019 (ďalej len „Uznesenie“), ktorým začalo z vlastnej iniciatívy 

konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporov 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. a požiadalo Mgr. Attilu Horvátha 

o vyjadrenie sa k veci do 17.10.2019.  

Na základe vydaného Uznesenia a poverenia (splnomocnenia zo dňa 30.09.2019) od Mgr. et 

Mgr. Mareka Machatu ,JUDr. Monika Cibulková, zamestnankyňa miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Ružinov, opätovne vyzvala Mgr. Attilu Horvátha na doloženie požadovaného 

Potvrdenia o podanom daňovom priznaní za rok 2018 do 17.10.2019, emailom. Na vyššie 

uvedené dokumenty a výzvy reagoval Mgr. Attila Horváth listom zo dňa 15.10.2019, 

doručeným miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov dňa 17.10.2019, v ktorom 

namietal zaslanie výzvy zo strany JUDr. Moniky Cibulkovej emailom a absenciu zaslanie 

predmetnej výzvy poštou na jeho korešpondenčnú adresu. 

Na základe uvedeného bolo Mgr. Attilovi Horváthovi zo strany miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Ružinov zaslané predmetné Uznesenie spolu s jeho emailovou komunikáciou 

s Mgr. Petrom Florekom a Plnomocenstvom udeleným JUDr. Monike Cibulkovej, poštou, na 

korešpondenčnú adresu Mgr. Attilu Horvátha, spolu do žiadosťou o doloženie Potvrdenia 

o podanom daňovom priznaní za rok 2018.    

Mgr. Attila Horváth požadované Potvrdenie o podanom daňovom priznaní za rok 2018 

doložil dňa 15.11. 2019 
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Na základe zistených skutočností považuje miestne zastupiteľstvo 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.. , keď nedoložil k 

písomnému oznámeniu podľa odseku 1 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. 

 

 

Miestne zastupiteľstvo navrhuje uložiť bývalému poslancovi povinnosť zaplatiť pokutu podľa 

čl. 9 ods. 10 písm. b) vo výške trojnásobku mesačného platu poslanca za nesplnenie 

povinnosti podľa čl. 7, ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., t. j. za uvedenie neúplných 

údajov v oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. 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 191,02 EUR 
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Príloha k uzneseniu č. ........../2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

___________________________________________________________________________ 

Bratislava 10.12.2019 

 

 

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 uznesením č. 5 

/2019 zo dňa 17.10.2019 voči Mgr. Attilovi Horváthovi, trvalý pobyt   

, bývalému 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 10.12.2019 

 

rozhodlo takto: 

Mgr. Attila Horváth,   , bývalý poslanec Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov nesplnil povinnosť ustanovenú v čl. 7, 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 najneskôr do 30.04.2019 

nedoručil potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný 

doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získala za predchádzajúci 

kalendárny rok. 

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

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa Mgr. Attilovi Horváthovi, trvalý pobyt 

   bývalému poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava - Ružinov ukladá pokuta vo výške 327,06 eur, ktorá zodpovedá výške 

trojnásobku mesačného platu. 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 – IBAN SK60 0200 0000 1900 

0402 9062  vedený vo Všeobecnej úverovej banke a. s., variabilný symbol .............................. 

a konštantný symbol 0308. 
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Odôvodnenie: 

Dňa 21.05.2019 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 bývalý 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. Mgr. Attila Horváth bol zároveň Mgr. Petrom Florekom, 

zamestnancom miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov a tajomníkom komisie 

KOVZ vyzvaný emailom na doloženie potvrdenia o podanom daňovom priznaní za rok 2018, 

na základe zistení KOVZ konanej 21.05.2019, pričom bol Mgr. Attila Horváth vyzvaný na 

doloženie uvedeného. Lehota na doplnenie bola stanovená do 30.05.2019. 

Dňa 19.06.2019 na svojom zasadnutí komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

konštatovala, že bývalý poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Ružinov, Mgr. Attila Horváth, v dodatočnej lehote nedoplnil neúplné oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov. 

Následne miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov prijalo Uznesenie č. 

118/VII/2019 zo dňa 17.09.2019 (ďalej len „Uznesenie“), ktorým začalo z vlastnej iniciatívy 

konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporov 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. a požiadalo Mgr. Attilu Horvátha 

o vyjadrenie sa k veci do 17.10.2019.  

Na základe vydaného Uznesenia a poverenia (splnomocnenia zo dňa 30.09.2019) od Mgr. et 

Mgr. Mareka Machatu ,JUDr. Monika Cibulková, zamestnankyňa miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Ružinov, opätovne vyzvala Mgr. Attilu Horvátha na doloženie požadovaného 

Potvrdenia o podanom daňovom priznaní za rok 2018 do 17.10.2019, emailom. Na vyššie 

uvedené dokumenty a výzvy reagoval Mgr. Attila Horváth listom zo dňa 15.10.2019, 

doručeným miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov dňa 17.10.2019, v ktorom 

namietal zaslanie výzvy zo strany JUDr. Moniky Cibulkovej emailom a absenciu zaslanie 

predmetnej výzvy poštou na jeho korešpondenčnú adresu. 

Na základe uvedeného bolo Mgr. Attilovi Horváthovi zo strany miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Ružinov zaslané predmetné Uznesenie spolu s jeho emailovou komunikáciou 

s Mgr. Petrom Florekom a Plnomocenstvom udeleným JUDr. Monike Cibulkovej, poštou, na 

korešpondenčnú adresu Mgr. Attilu Horvátha, spolu do žiadosťou o doloženie Potvrdenia 

o podanom daňovom priznaní za rok 2018.    

Mgr. Attila Horváth požadované Potvrdenie o podanom daňovom priznaní za rok 2018 

doložil dňa 15.11. 
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Na základe zistených skutočností považuje miestne zastupiteľstvo 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.. , keď nedoložil k 

písomnému oznámeniu podľa odseku 1 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. 

 

 

Miestne zastupiteľstvo navrhuje uložiť bývalému poslancovi povinnosť zaplatiť pokutu podľa 

čl. 9 ods. 10 písm. b) vo výške trojnásobku mesačného platu poslanca za nesplnenie 

povinnosti podľa čl. 7, ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., t. j. za uvedenie neúplných 

údajov v oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. 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 191,02 EUR 

 

 

Poučenie: 

 

 Proti rozhodnutiu miestneho zastupiteľstva o uložení pokuty môže bývalý 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.  

 
 
 
 
 
 

Mgr. et Mgr. Marek Machata 

predseda komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov miestneho zastupiteľstva 


