
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,  

podľa článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný 
zákon“) je povinnosťou verejného funkcionára počas výkonu jeho funkcie vždy do 30. apríla 
podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie:  

1. a)  či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s 
výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3,  

2. b)  aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu 
alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri 
výkone funkcie verejného funkcionára,  

3. 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 a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie,  

4. 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,  

5. 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, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho 
roka; majetkovými pomermi sa rozumie to, čo je uvedené v čl. 7 ods. 4 ústavného 
zákona,  

6. f)  popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, 
za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu 
alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu 
daru a dátum jeho prijatia.  

Citovaný ústavný zákon prešiel v roku 2019 zásadnou novelizáciou a s účinnosťou od 1. 1. 
2020 obsahuje nové povinnosti, odlišné dátumy pre plnenie týchto povinností, ako aj spôsob 
plnenia týchto povinností,  

V zmysle čl. 7 ods. 5 ústavného zákona sa oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona 
podáva Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov. S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa 
povinnosť podať písomné oznámenie považuje za splnenú aj vtedy (čl. 7 ods. 12 ústavného 
zákona), ak bolo oznámenie podané elektronickými prostriedkami, spôsobom a za podmienok 
ustanovených v osobitnom predpise. V zmysle ústavného zákona je týmto osobitným 
predpisom zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 
predpisov. Postup by mal byť taký, že na Ústrednom portáli verejnej správy sa zriadi nový 
modul, do ktorého bude možné elektronicky vkladať vyplnené oznámenia;  



V zmysle čl. 7 ods. 2 ústavného zákona v znení neskorších predpisov priloží verejný funkcionár 
k písomnému oznámeniu podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona do 30. apríla kópiu podaného 
daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019 alebo iného dokladu 
vydávaného na daňové účely obsahujúceho sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za 
rok 2019. V tejto súvislosti upozorňujem, že na rozdiel od minulých rokov už teda nebude stačiť 
len potvrdenie o podaní daňového priznania, resp. potvrdenie o sume príjmov.  

Ak takéto potvrdenie nemáte, vydá Vám ho daňový úrad (ak ste si robili daňové priznanie 
sama/sám), alebo zamestnávateľ (ak robil daňové priznanie na Váš podnet). Pre verejných 
funkcionárov, ktorí sú v pracovnom pomere a nepodávajú daňové priznanie to znamená, že 
doložia potvrdenie o príjme vydané zamestnávateľom za rok 2019.  

Vzor oznámenia požadovaného v zmysle ústavného zákona už s účinnosťou od 1. 1. 2020 
neschvaľuje Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ale tvorí prílohu č. 1 k ústavnému 
zákonu a tento vzor je tak povinný, nemožno ho meniť ani inak upravovať. Odstupujem Vám 
ho v prílohe tohto listu, pričom dostupný je v PDF formáte.  

Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste priložené tlačivo vyplnili a v termíne do 30. apríla 2020 
(štvrtok) ho odovzdali v zalepenej obálke do podateľne magistrátu. Obálku označte v ľavom 
hornom rohu „KOVZ – neotvárať“ a menom odosielateľa. Ako adresáta uveďte Komisiu na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

Rovnako prosím postupujte aj pri odovzdaní dokladu podľa čl. 7 ods. 2 ústavného zákona v 
znení neskorších predpisov, a to najneskôr do 30. apríla 2020 (štvrtok).  

Ak sa rozhodnete pre podanie oznámenia vzmysle príslušných ustanovení ústavného zákona 
elektronickými prostriedkami, oznámte toto podanie písomne aj Komisii na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov alebo aspoň elektronicky predsedovi tejto komisie na jeho e-mailovú 
adresu (marek.machata@gmail.com).  

Tlačivo s uvedeným označením môžete zaslať aj poštou (rozhodujúci je dátum uvedený na 
odtlačku poštovej pečiatky) s horeuvedeným označením na adresu: Komisia na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava.  

S úctou  

Mgr. et  Mgr. Marek Machata 
predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov 

Príloha: vzor oznámenia (tlačivo)  


