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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 
A. berie na vedomie 
 
návrh Komisie na ochranu verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov proti poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka Mgr. Ľubošovi Homolovi, bytom Bratislava, Zadunajská cesta 3 a Ing. Tomášovi 
Mikusovi, bytom  Bratislava, Blagoevova 2, z dôvodu porušenia povinnosti podať písomné 
oznámenie 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. (ďalej 
len „ústavný zákon“), ktorý predložil predseda Komisie na ochranu verejného záujmu, JUDr. 
Mgr. Vladimír Gallo, PhD. dňa 03.05.2016. 
 
B. schvaľuje   
 
začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov dňom 
03.05.2016, proti poslancom Mgr. Ľubošovi Homolovi a Ing. Tomášovi Mikusovi z vlastnej 
iniciatívy, v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona, na základe zistení Komisie na 
ochranu verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka o 
porušení povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona.  
 
C. konštatuje, 
 
1/ že poslancom Mgr. Ľubošovi Homolovi a Ing. Tomášovi Mikusovi bolo umožnené 
vyjadriť sa k návrhu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
dňa 03.05.2016, tak, ako to ustanovuje čl. 9 ods. 4 ústavného zákona;  
 
2/ že poslanci Mgr. Ľuboš Homola a Ing. Tomáš Mikus svojimi vyjadreniami nevyvrátili 
zistené porušenie povinnosti podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona; 
 
3/ že v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 
a nasl. ústavného zákona bolo preukázané porušenie povinnosti podľa čl. 7 ods. 1 ústavného 
zákona poslancami Mgr. Ľubošom Homolom a Ing. Tomášom Mikusom.  
 
D. schvaľuje 
 
uloženie povinnosti zaplatiť pokutu podľa čl. 9 ods. 6 v spojení s čl. 9 ods. 10 písm. a)  a čl. 9 
ods. 15 ústavného zákona poslancom Mgr. Ľubošovi Homolovi a Ing. Tomášovi Mikusovi. 
 
E. ukladá 
 
predsedovi Komisie na ochranu verejného záujmu JUDr. Mgr. Vladimírovi Gallovi, PhD. 
vyhotoviť a doručiť písomné rozhodnutia, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, 
poslancom Mgr. Ľubošovi Homolovi, Ing. Tomášovi Mikusovi a starostovi mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, v zmysle čl. 9 ods. 5 ústavného zákona, najneskôr do 30 dní odo dňa 
prijatia tohto uznesenia. 
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Dôvodová správa 
 

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka sú podľa čl. 2 
ods. 1 písm. p) 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. (ďalej len 
„ústavný zákon“) verejnými funkcionármi.  

 
V zmysle čl. 7 ods. 1 ústavného zákona je verejný funkcionár 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. 

 
Podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona, „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov“ podáva poslanec miestneho zastupiteľstva komisii miestneho 
zastupiteľstva, ktorá má osobitné postavenie a organizačnú štruktúru vyplývajúcu z 
Ústavného zákona. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na tento účel 
zriadilo Komisiu na ochranu verejného záujmu. Predmetom jej činnosti je plnenie úloh, ktoré 
zveruje do jej pôsobnosti ústavný zákon, medzi ktoré patrí aj kontrola splnenia povinností 
verejných funkcionárov ustanovených ústavným zákonom. 

  
Dňa 12.02.2016 Komisia na ochranu verejného záujmu prostredníctvom tajomníčky 

Komisie zaslala všetkým poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka list, ktorého prílohou bolo tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností, 
a majetkových pomerov,“ s uvedením termínu dokedy je možné toto písomné oznámenie za 
rok 2015 podať.  
 

Komisia na svojom zasadnutí dňa 12.04.2016 skontrolovala, či všetci verejní 
funkcionári odovzdali obálky s vyplnenými tlačivami a tiež skontrolovala podľa dátumu na 
obálke, či bol dodržaný zákonom stanovený termín na odovzdanie obálok. Pri kontrole bolo 
zistené, že poslanci Mgr. Ľuboš Homola a Ing. Tomáš Mikus nedodržali ústavným zákonom 
stanovenú lehotu na podanie tlačiva „Oznámenie funkcii, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov“ za rok 2015. Na základe uvedeného zistenia Komisia schválila predloženie podnetu 
- návrhu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 
voči Mgr. Ľubošovi Homolovi a Ing. Tomášovi Mikusovi Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. 
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V zmysle čl. 9 ods. 1 pís. b) ústavného zákona orgánom, ktorý vykonáva konanie o 
návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov je miestne 
zastupiteľstvo. 

 
V zmysle čl. 9 ods. 2 pís. a) ústavného zákona miestne zastupiteľstvo začne konanie vo 

veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z vlastnej iniciatívy, ak jeho 
zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť ustanovenú 
ústavným zákonom. 

 
V zmysle čl. 7 ods. 2 písm. b/ zákona č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov ako aj čl. 17 ods. 2 písm. b/ Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 11, komisie sú 
orgánmi miestneho zastupiteľstva. 

 
Komisia navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislva-Petržalka prijať 

uznesenie o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 
a vykonať konanie v zmysle čl. 9 a nasl. ústavného zákona. 

 
V zmysle čl. 9 ods. 3 ústavného zákona ak sa konanie začína z vlastnej iniciatívy 

miestneho zastupiteľstva, konanie je začaté dňom, keď miestne zastupiteľstvo urobí prvý 
úkon voči verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie. 

 
V zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného zákona miestne zastupiteľstvo umožní verejnému 

funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril k podnetu, ak je to potrebné, 
vykoná ďalšie dokazovanie. 

 
V zmysle čl. 9 ods. 5 ústavného zákona miestne zastupiteľstvo rozhodne vo veci do 60 

dní odo dňa začatia konania. Rozhodnutie sa doručí verejnému funkcionárovi, proti ktorému 
konanie smeruje a starostovi mestskej časti.  

 
          V zmysle čl. 9 ods. 6 ústavného zákona ak sa v konaní preukázalo, že verejný 
funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť podľa ústavného zákona, rozhodnutie obsahuje 
výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo opomenutie verejného funkcionára 
v rozpore s ústavným zákonom alebo zákonom, odôvodnenie a poučenie o opravnom 
prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu. Prijaté rozhodnutie musí 
obsahovať osobné údaje verejného funkcionára v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa 
trvalého bydliska a funkcia. 
 

V zmysle čl. 9 ods. 9 ústavného zákona rozhodnutie musí byť prijaté nadpolovičnou 
väčšinou poslancov miestneho zastupiteľstva. Inak to znamená, že sa konanie zastavuje. 

 
V zmysle čl. 9 ods. 10 pís. a) ústavného zákona pokuta sa ukladá v sume 

zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti podať 
oznámenie v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona.  
 

V zmysle čl. 9 ods. 12 ústavného zákona ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný 
funkcionár porušil niektorú z povinností ustanovených ústavným zákonom, miestne 
zastupiteľstvo rozhodne o zastavení konania. Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení 
konania je potrebná najmenej trojpätinová väčšina prítomných poslancov miestneho 
zastupiteľstva. Také rozhodnutie je konečné. 
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V zmysle čl. 10 ods. 3 ústavného zákona, proti rozhodnutiu miestneho zastupiteľstva 
môže dotknutý verejný funkcionár podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na ústavný súd 
Slovenskej republiky do 15 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta. 
Podanie návrhu má odkladný účinok.  

 
Komisia na ochranu verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka považuje porušenie povinnosti poslancov: Mgr. Ľuboša Homolu a Ing. 
Tomáša Mikusa za dostatočne vydokladované a odôvodnené, preto navrhuje prijať uznesenie 
v celom rozsahu. 
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Záznam z rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu 
zo dňa 12.4.2016 

 
Prítomní:  Vladimír Gallo - predseda, 
 členovia komisie: I. Antošová, Ľ. Farkašovská, M. Jóna, J. Karman, J. Kríž, M. 

Radosa, P. Šesták, M. Makovníková Mosná, V. Dolinay, J. Hrčka 
Neprítomní: M. Fiala, Ľ. Škorvaneková 
 
Zasadnutie komisie viedol predseda komisie V. Gallo 
 
Program: 

1. Kontrola odovzdaných Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov... (ďalej len „Oznámenie“)  a Potvrdení o podanom daňovom priznaní alebo 
o príjme za rok 2015 (ďalej len „Potvrdenie“) 

2. Rôzne 
 
1. Kontrola odovzdaných Oznámení a Potvrdení za rok 2015  

Tajomníčka komisie oboznámila prítomných so stanoviskom právneho referátu miestneho 
úradu k otázke otvárania obálok, doručených komisii.  
Po formálnej kontrole doručených obálok členovia komisie konštatovali, že  
a) za rok 2015 neodovzdali vôbec ani Oznámenie ani Potvrdenie dvaja poslanci – 

Homola a Mikus, 
b) všetci ostatní poslanci podali Oznámenie v termíne, 
c) poslanci Bučan, Fiala, Kríž Juraj, Lažo, Pätoprstá a Radosa k dátumu konania 

zasadnutia komisie nedoručili Potvrdenie, pričom ale termín splnenia tejto povinnosti 
je do konca apríla 2016. Týchto poslancov na túto povinnosť dodatočne upozorní 
tajomníčka komisie mailom, 

d) na základe zistenia o nesplnení povinnosti, vyplývajúcej z Čl.7 ods.1 písm. e) zákona 
č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, zo strany dvoch poslancov dal predseda komisie hlasovať o podnete na 
začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov voči Ľubošovi Homolovi a Tomášovi Mikusovi. 

 
Hlasovanie :  
Za : 10 - V. Gallo, Ľ. Farkašovská, M. Jóna, J. Karman, J. Kríž, M. Radosa, P.Šesták, M. 

Makovníková Mosná, V. Dolinay, J. Hrčka 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

  Uznesenie bolo schválené. 
 

2. Rôzne 
K bodu Rôzne nevystúpil nikto z prítomných členov komisie. 

 
 

 Vladimír Gallo v.r. 
               predseda komisie 
 

Začiatok zasadnutia: 15,00 hod., ukončenie zasadnutia: 16,00 hod. 
 

Zapísala: M. Podmajerská, tajomníčka komisie 
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Mgr. Ľuboš Homola 
Zadunajská cesta 3 
851 01 Bratislava 

 
V Bratislave, ............... 

 
Rozhodnutie miestneho zastupiteľstva vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnutí dňa 03.05.2016, 

v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi 
miestneho zastupiteľstva Mgr. Ľubošovi Homolovi, bytom Bratislava, Zadunajská cesta 3, vo veci 
porušenia povinnosti podať oznámenie 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. prijalo toto 
 

r o z h o d u t i e : 
 

Poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Petržalka, Mgr. Ľuboš Homola, 
bytom Bratislava, Zadunajská cesta 3 porušil povinnosť do 31. marca 2016 podať „Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ za rok 2015, ktorá mu ako verejnému funkcionárovi 
vyplýva z 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.  

 
Poslancovi Mgr. Ľubošovi Homolovi sa za toto porušenie ukladá pokuta vo výške jeho mesačného 
platu, t.j. 170,06 Eur (slovom: stosedemdesiat eur a šesť centov), ktorú je povinný uhradiť do 30 dní 
od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet mestskej časti č. SK41 5600 0000 0018 0059 9001 vedený 
v PRIMA banka Slovensko, a.s., variabilný symbol 222. 
 
Odôvodnenie: 
 

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka sú podľa čl. 2 ods. 1 
písm. p) 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. (ďalej len „ústavný zákon“) verejnými 
funkcionármi.  

 
Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona je verejný funkcionár 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. 
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Dňa 12.02.2016 bol poslancovi Mgr. Ľubošovi Homolovi tajomníčkou Komisie na ochranu 
verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka e-mailom zaslaný list 
od predsedu tejto komisie, JUDr. Mgr. Vladimíra Galla, PhD., ktorého prílohou bolo tlačivo 
„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností, a majetkových pomerov“ s uvedením spôsobu a termínu, do 
kedy je potrebné toto písomné oznámenie podať. 

 
Dňa 12.04.2016 zasadala Komisia na ochranu verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá v rámci kontroly splnenia povinností verejných 
funkcionárov podľa ústavného zákona zistila, že poslanec Mgr. Ľuboš Homola nepodal tlačivo 
„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ podľa čl. 7 ods. 1 ústavného 
zákona. 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka začalo v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona z vlastnej iniciatívy konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov (ďalej aj „konanie“) prijatím uznesenia č. ........ zo dňa 03.05.2016, ktorým schválilo 
návrh Komisie na ochranu verejného záujmu na začatie konania proti poslancovi Mgr. Ľubošovi 
Homolovi predložený predsedom Komisie na ochranu verejného záujmu, JUDr. Mgr. Vladimírom 
Gallom, PhD.  

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako príslušný orgán podľa čl. 9 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona vykonalo konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov na svojom zasadnutí dňa 03.05.2016. 

 
Poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka Mgr. Ľubošovi 

Homolovi bolo umožnené vyjadriť sa, tak ako to ustanovuje čl. 9 ods. 4 ústavného zákona. Vo svojom 
vyjadrení poslanec nevyvrátil porušenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona. Ďalšie dokazovanie bolo 
vykonané formou oboznámenia s potvrdením podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka o neevidovaní akejkoľvek došlej pošty od poslanca Mgr. Ľuboša Homolu v období od 
1.1.2016 do 11.4.2016.  

 
V priebehu konania bolo preukázané, že poslanec Mgr. Ľuboš Homola porušil povinnosť, ktorá 

mu ako verejnému funkcionárovi vyplýva z čl. 7 ods. 1 ústavného zákona podať „Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ za rok 2015 v lehote do 31.03.2016 príslušnému orgánu, 
ktorým je v zmysle čl. 7 ods. 5 ústavného zákona Komisia na ochranu verejného záujmu Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Petržalka za toto porušenie povinnosti uložilo podľa čl. 9 ods. 6 ústavného zákona poslancovi Mgr. 
Ľubošovi Homolovi povinnosť zaplatiť pokutu. Výška pokuty je určená podľa čl. 9 ods. 10 pís. a) 
ústavného zákona v sume zodpovedajúcej mesačnému platu poslanca, pričom mesačným platom 
poslanca sa podľa čl. 9 ods. 15 ústavného zákona rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za 
predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie.   
 
Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať návrh na jeho preskúmanie Ústavnému súdu Slovenskej 
republiky v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Podanie návrhu má odkladný účinok. 
 
 

 
 
JUDr. Mgr. Vladimír Gallo, PhD                  
    predseda komisie na ochranu  

verejného záujmu 
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Ing. Tomáš Mikus 
Blagoevova 2 
851 04 Bratislava 

 
V Bratislave, ............... 

 
Rozhodnutie miestneho zastupiteľstva vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnutí dňa 03.05.2016, 

v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi 
miestneho zastupiteľstva Ing. Tomášovi Mikusovi, bytom Bratislava, Blagoevova 2, vo veci porušenia 
povinnosti podať oznámenie 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. prijalo toto 
 

r o z h o d u t i e : 
 

Poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, Ing. Tomáš Mikus, 
bytom Bratislava, Blagoevova 2 porušil povinnosť do 31. marca 2016 podať „Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ za rok 2015, ktorá mu ako verejnému funkcionárovi 
vyplýva z 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. 

 
Poslancovi Ing. Tomášovi Mikusovi sa za toto porušenie ukladá pokuta vo výške jeho 

mesačného platu, t.j. 199,82 eur (slovom: stodeväťdesiatdeväť eur a osemdesiatdva centov), ktorú je 
povinný uhradiť do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet mestskej časti č. SK41 5600 
0000 0018 0059 9001 vedený v PRIMA banka Slovensko, a.s. variabilný symbol 222. 

 
Odôvodnenie: 
 

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka sú podľa čl. 2 ods. 1 
písm. p) 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. (ďalej len „ústavný zákon“) verejnými 
funkcionármi.  

 
Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona je verejný funkcionár 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. 
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Dňa 12.02.2016 bol poslancovi Ing. Tomášovi Mikusovi tajomníčkou Komisie na ochranu 
verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka e-mailom zaslaný list 
od predsedu tejto komisie, JUDr. Mgr. Vladimíra Galla, PhD., ktorého prílohou bolo tlačivo 
„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností, a majetkových pomerov“ s uvedením spôsobu a termínu, do 
kedy je potrebné toto písomné oznámenie podať. 

 
Dňa 12.04.2016 zasadala Komisia na ochranu verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá v rámci kontroly splnenia povinností verejných 
funkcionárov podľa ústavného zákona zistila, že poslanec Ing. Tomáš Mikus nepodal tlačivo 
„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ podľa čl. 7 ods. 1 ústavného 
zákona. 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka začalo v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona z vlastnej iniciatívy konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov (ďalej aj „konanie“) prijatím uznesenia č. ........ zo dňa 03.05.2016, ktorým schválilo 
návrh Komisie na ochranu verejného záujmu na začatie konania proti poslancovi Ing. Tomášovi 
Mikušovi predložený predsedom Komisie na ochranu verejného záujmu, JUDr. Mgr. Vladimírom 
Gallom, PhD.  

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako príslušný orgán podľa čl. 9 ods. 

1 písm. b) ústavného zákona vykonalo konanie na svojom zasadnutí dňa 03.05.2016. 
 
Poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka Ing. Tomášovi 

Mikusovi bolo umožnené vyjadriť sa tak, ako to ustanovuje čl. 9 ods. 4 ústavného zákona. Vo svojom 
vyjadrení poslanec nevyvrátil porušenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona. Ďalšie dokazovanie bolo 
vykonané formou oboznámenia s potvrdením podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka o neevidovaní akejkoľvek došlej pošty od poslanca Ing. Tomáša Mikusa v období od 
1.1.2016 do 11.4.2016. 

 
V priebehu konania bolo preukázané, že poslanec Ing. Tomáš Mikus porušil povinnosť, ktorá 

mu ako verejnému funkcionárovi vyplýva z čl. 7 ods. 1 ústavného zákona podať „Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ za rok 2015 v lehote do 31.03.2016 príslušnému orgánu, 
ktorým je v zmysle čl. 7 ods. 5 ústavného zákona Komisia na ochranu verejného záujmu Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Petržalka za toto porušenie povinnosti uložilo podľa čl. 9 ods. 6 ústavného zákona poslancovi Ing. 
Tomášovi Mikusovi povinnosť zaplatiť pokutu. Výška pokuty je určená podľa čl. 9 ods. 10 pís. a) 
ústavného zákona v sume zodpovedajúcej mesačnému platu poslanca, pričom mesačným platom 
poslanca sa podľa čl. 9 ods. 15 ústavného zákona rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za 
predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie.   
 
Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať návrh na jeho preskúmanie Ústavnému súdu Slovenskej 
republiky v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Podanie návrhu má odkladný účinok. 
 

 
 
 

JUDr. Mgr. Vladimír Gallo, PhD                  
    predseda komisie na ochranu  

verejného záujmu 
 


