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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO 
 

 
Ing. Vladimír Pištek,  poslanec 
 
Galandova 2 
811 06 Bratislava                                                                                                                                      
 
                                                                                             V  Bratislave, .......................... 
 
Rozhodnutie miestneho zastupiteľstva  vo veci ochrany verejného záujmu  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
     
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 24. 6. 
2008  v konaní o ochrane verejného záujmu a zamedzení rozporu záujmov proti poslancovi 
miestneho zastupiteľstva Ing. Vladimírovi  Pištekovi , bytom Bratislava, Galandova 2  vo veci 
porušenia povinnosti podať písomné oznámenie podľa  čl. 7 ods. 5  
Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov (ďalej len Ústavný zákon)  v lehote ustanovenej  
v čl. 7 ods. l  Ústavného zákona prijalo toto  
 

r o z h o d u t i e : 
 
     Poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Ing. Vladimír Pištek    
p o r u š i l   čl. 7. ods. 1  Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 
Poslancovi Ing. Vladimírovi Pištekovi     s a   u k l a d á    pokuta vo výške jeho mesačného platu, 
t.j  8 100,–  Sk,  ktorú je povinný uhradiť do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet 
mestskej časti č. 1526-012/0200.    
 
Odôvodnenie: 
       Konanie vo veci ochrany verejného záujmu bolo začaté uznesením miestneho zastupiteľstva 
Bratislava Staré Mesto dňa 24. 6. 2008 na základe podnetu Komisie na  ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo dňa  6. 6. 2008.   
V priebehu konania bolo preukázané, že poslanec Ing. Vladimír  Pištek   napriek niekoľkým 
výzvam  porušil povinnosť podať včas písomné oznámenie za rok 2007  v lehote podľa  čl. 7 ods. 
1 Ústavného zákona. Preto bolo podľa čl. 9 ods. 6 v spojení s  
čl. 9 ods. 10  písm. a) Ústavného zákona  rozhodnuté tak,  ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia.        
 
Poučenie: 
     Proti tomuto rozhodnutiu možno podať návrh na jeho preskúmanie Ústavnému súdu 
Slovenskej republiky v lehote do 15 dní odo dňa jeho schválenia miestnym zastupiteľstvom. 
    
                                                                                             Ing.arch. Andrej Petrek 
                                                                                              Starosta mestskej časti 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO 
 

 
Mgr. Radoslav Števčík,  poslanec 
 
Vajanského nábr. 17/B 
811 02 Bratislava                                                                                                                                      
 
                                                                                             V  Bratislave, .......................... 
 
Rozhodnutie miestneho zastupiteľstva  vo veci ochrany verejného záujmu  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
     
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 24. 6. 
2008  v konaní o ochrane verejného záujmu a zamedzení rozporu záujmov proti poslancovi 
miestneho zastupiteľstva  Mgr. Radoslavovi Števčíkovi,  bytom Bratislava,  Vajanského nábr. 
17/B  vo veci porušenia povinnosti podať písomné oznámenie podľa  čl. 7 ods. 5  Ústavného 
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
(ďalej len Ústavný zákon)  v lehote ustanovenej  v čl. 7 ods. l  Ústavného zákona prijalo toto  
 

r o z h o d u t i e : 
 
     Poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Mgr. Radoslav 
Števčík     p o r u š i l   čl. 7. ods. 1  Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 
     Poslancovi  Mgr. Radoslavovo Števčíkovi  s a   u k l a d á    pokuta vo výške jeho mesačného 
platu, t.j  8 100,–  Sk,  ktorú je povinný uhradiť do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na 
účet mestskej časti č. 1526-012/0200.    
 
Odôvodnenie: 
       Konanie vo veci ochrany verejného záujmu bolo začaté uznesením miestneho zastupiteľstva 
Bratislava Staré Mesto dňa 24. 6. 2008 na základe podnetu Komisie na  ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo dňa  6. 6. 2008.   
V priebehu konania bolo preukázané, že poslanec Mgr. Radoslav Števčík  napriek písomnej výzve  
porušil povinnosť podať včas písomné oznámenie za rok 2007  v lehote podľa  čl. 7 ods. 1 
Ústavného zákona. Preto bolo podľa čl. 9 ods. 6 v spojení s  
čl. 9 ods. 10  písm. a) Ústavného zákona  rozhodnuté tak,  ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia.        
 
Poučenie: 
     Proti tomuto rozhodnutiu možno podať návrh na jeho preskúmanie Ústavnému súdu 
Slovenskej republiky v lehote do 15 dní odo dňa jeho schválenia miestnym zastupiteľstvom. 
    
                                                                                             Ing.arch. Andrej Petrek 
                                                                                             Starosta mestskej časti 

 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO 
 

 
Materiál na zasadnutie   
Miestneho  zastupiteľstva                                                                                                                                      
 
                                                                                                V  Bratislave, ....................... 
 
 
 
 
 
Návrh  na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a rozhodnutie vo 
veci samej 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
Predkladateľ 
 
JUDr. Marta Šteffeková 
Predsedkyňa Komisie na  ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 
 
 
                                                                     Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                      v  prílohe  
 
 
 
Spracovateľ: 
JUDr. Marta Šteffeková            
Predsedkyňa Komisie na  ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
 
 
 
                                                                            Materiál obsahuje: 
                                                                            Dôvodovú správu 
                                                                                         Podnet na začatie konania 
                                                                                         Rozhodnutie vo veci samej  
 
 
 



 
 
 
 

Dôvodová správa 
 
 
     Na základe podnetu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, ktorý starostovi 
mestskej časti  predložila Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov (ďalej len Komisia)  sa dňom 24. 6. 2008 začína konanie proti  Ing. Vladimírovi 
Pištekovi a Mgr. Radoslavovi Števčíkovi, ktorí nesplnili povinnosť podľa čl. 7, ods. l) Ústavného 
zákona  č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
(ďalej len Ústavný zákon) v úplnom znení,  t.j. nedoručili Komisii v stanovenej lehote vyplnené 
tlačivo „Oznámenie  funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2007“. 
(Podrobný popis porušenia je uvedený v podnete na začatie konania). 
 
     Na základe uvedeného, keďže podnet spĺňa náležitosti Ústavného zákona  miestne 
zastupiteľstvo  prijíma uznesenie o začatí konania. 

- viď uznesenie č. l. 
 
 
     Po prijatí uznesenia miestneho zastupiteľstva o začatí konania  na základe  podnetu Komisie 
rozhodne miestne zastupiteľstvo, či bude o veci rozprava alebo bude vykonané ďalšie 
dokazovanie alebo môže byť rozhodnuté o veci samej. Komisia považuje porušenie povinností  
poslancov Ing. Vladimíra Pišteka a Mgr. Radoslava Števčíka za dostatočne vydokladované, 
prešetrené a odôvodnené, preto navrhuje prijať uznesenie vo veci samej 

- viď uznesenie č. 2. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh uznesenia 
 
 
Uznesenie č. l : 
–––––––––––– 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 24. 6. 
2008  prerokovalo návrh Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov na začatie konania proti poslancom  Ing. Vladimírovi Pištekovi a Mgr. Radoslavovi  
Števčíkovi  vo veci porušenia povinnosti podať písomné oznámenie podľa čl. 7, ods. 5 ) 
Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov (ďalej len Ústavný zákon) v lehote ustanovenej v čl. 7, ods. l) Ústavného zákona 
a takto 
 

r o z h o d l o : 
 
     Dňom 24. 6. 2008  sa   z a č í n a    k o n a n i e   proti poslancom miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto   Ing. Vladimírovi  Pištekovi a Mgr. Radoslavovi  
Števčíkovi vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov pre porušenie 
povinnosti podať písomné oznámenie podľa čl. 7, ods. 5) Ústavného zákona v lehote ustanovenej 
v čl. 7, ods. l) Ústavného zákona.  
 
 
 
Uznesenie č. 2 : 
–––––––––––––- 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 24. 6. 
2008 v konaní o ochrane verejného záujmu a zamedzení rozporu záujmov proti poslancom 
miestneho zastupiteľstva  Ing. Vladimírovi Pištekovi a Mgr. Radoslavovi Števčíkovi  vo veci 
porušenia povinnosti podať písomné oznámenie podľa  čl. 7  ods. 5 Ústavného zákona v lehote 
ustanovenej v čl. 7 ods. l Ústavného zákona prijalo toto  
 

r o z h o d u t i e : 
 
 
     Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto =  Ing. Vladimír 
Pištek a Mgr. Radoslav Števčík   p o r u š i l i    čl. 7. ods. 1  Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 
Preto sa menovaným poslancom     u k l a d á    pokuta vo výške jedno mesačného platu,   tj. 8 
100,– Sk,  ktorú sú povinní uhradiť do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1526-012/0200.    
 
 
 
 
 
 
 



Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava – Staré mesto 
 
 
                                                                                                   V  Bratislave, 06. 06. 2008 
 
 
 
 
Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a žiadosť 
o zaradenie konania do programu rokovania miestneho zastupiteľstva 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
        Podľa čl. 9, ods. 2, písm. b)  Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len Ústavný zákon) predkladá Komisia 
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len Komisia)   p 
o d n e t   na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu   proti poslancom:  Ing. 
Vladimírovi Pištekovi a Mgr. Radoslavovi Števčíkovi.  
 
     Menovaní poslanci   ako poslanci   Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto,  podľa čl. 2, ods. 1, písm. p) Ústavného zákona sú verejnými funkcionármi. Verejný 
funkcionár pri výkone svojej funkcie nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú 
nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa  Ústavy Slovenskej republiky a zákonov.  
 Podľa čl. 7, ods. 1) Ústavného zákona je verejný funkcionár povinný  počas výkonu funkcie do 
31. marca každoročne podať písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len majetkové priznanie), v ktorom uvedie, či 
spĺňa  podmienky výkonu funkcie verejného funkcionára  podľa čl. 7, ods. 1, písm. a)  až e) 
Ústavného zákona.  
 
     Komisia začiatkom marca 2008 zaslala všetkým dotknutým verejným funkcionárom tlačivo 
„Oznámenie  funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2007„ s výzvou na ich 
vyplnenie a odoslanie Komisii do 31. marca 2008. Na svojom zasadnutí dňa  21. 4. 2008 komisia 
konštatovala, že poslanci  Ing. Vladimír  Pištek a Mgr. Radoslav Števčík  si túto povinnosť 
nesplnili. Listom zo dňa 23. 5. 2008 boli menovaní opätovne vyzvaní na splnenie povinnosti a na 
zaslanie vysvetlenia k tomuto porušeniu. Majetkové priznania  potom následne predložili až dňa 
20. 5. 2008 (Pištek) a 27. 5. 2008  (Števčík).  
 
     Menovaní poslanci nevyužili možnosť zaslať písomné stanovisko k tejto veci, ale vyjadrili sa 
ústne, že išlo iba o opomenutie povinnosti zapríčinené pracovným zaťažením a zdravotnými 
problémami. Obaja  sú si však  vedomí nesplnenia povinnosti, ktorú im ukladá Ústavný zákon.  



 
     Na  rokovaní  Komisie bolo teda  konštatované, že  Ing. Vladimír Pištek a Mgr. Radoslav 
Števčík svojím konaním porušili povinnosť podať včas písomné oznámenie, čím porušili 
ustanovenie  čl. 7, ods. 1) Ústavného zákona a preto komisia podáva   
 p o d n e t    na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu  a    n a v r h u j e, 
 
 
l)  aby tento podnet bol zaradený do programu  riadneho zasadnutia miestneho 
    zastupiteľstva 
 
2)  a  aby priamo na zastupiteľstve bolo rozhodnuté vo veci samej tak, že poslancom 
     Ing. Vladimírovi  Pištekovi a Mgr, Radoslavovi Števčíkovi  bude uložená pokuta vo 
      výške jeho mesačného platu podľa   čl. 9, ods. 10, písm. a)  Ústavného zákona.   
 
 
 
 
                                                                                     JUDr. Marta Šteffeková 
                                                                                          predsedkyňa  komisie   
 
 
 
 
 
      
 


