
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 

 
Zápis zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov zriadenej pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava-Lamač zo dňa 10.05.2022 (09.30 hod.) 
 
Prítomní:  
MVDr. Pavol Čech, predseda komisie 
MSc. Martina Ondrišová, podpredsedníčka komisie 
Mgr. Petronela Klačanská, PhD., členka komisie (prítomná od 10.00 hod.) 
Mgr. Tomáš Pénzeš – tajomník komisie  
 
Hostia:  
Ing. Lukáš Baňacký, starosta mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Ospravedlnení:  
- 
 
Neospravedlnení:  
- 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2. Riešenie otvorených otázok z predchádzajúceho zasadnutia komisie 
3. Otváranie obálok s majetkovými priznaniami volených zástupcov doručených 

ku dňu zasadnutia komisie za rok 2021 
4. Rôzne  
5. Záver 
 
1. Otvorenie 
 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie, ktorý privítal prítomných a následne 
predniesol návrh programu zasadnutia. 

 
2. Riešenie otvorených otázok z predchádzajúceho zasadnutia komisie 
 

Predseda komisie oboznámil prítomných o dôvode prítomnosti starostu mestskej časti 
v úvodnej časti rokovania komisie a požiadal ho o objasnenie indícií spochybňujúcich jeho 
konanie v súvislosti s krokmi vyžadovanými zákonom v nadväznosti na ukončenie jeho 
členstva v štatutárnych orgánoch súkromných obchodných spoločností po nástupe do 
funkcie starostu. Starosta oznámil členom komisie, že vykonal všetky kroky vedúce k 
vzdaniu sa funkcií v štatutárnych  orgánoch obchodných spoločností, ktorých bol členom  
v zákonom predpísaných lehotách. K spoločnosti PROMONT AT, s.r.o. v rámci ktorej 
figuruje v príslušnom registri ako člen štatutárneho orgánu (ku dňu zasadnutia komisie), 
predložil členom komisie k nahliadnutiu dokument (datovaný k 11.12.2018), ktorým sa 
vzdal funkcie konateľa uvedenej spoločnosti. Zároveň predniesol, že vníma nesúlad stavu 
faktického (nemožnosť konať v dôsledku vzdania sa) a stavu evidenčného zapísaného 
v príslušnom registri, pričom prisľúbil ďalšie svoje konanie v súlade s platnými právnymi 
predpismi.    
Ďalej komisia otvorila majetkové priznanie podpredsedníčky komisie za r. 2020. 
 
Záver komisie: Komisia berie na vedomie vysvetlenie starostu a konštatuje, že v prípade 
ak nedôjde k zosúladeniu evidenčného stavu v príslušnom registri so stavom faktickým 



do troch mesiacov odo dňa zasadnutia komisie, vec bude opätovne prerokovaná na 
zasadnutí komisie. Komisia berie na vedomie predloženie majetkového priznania 
podpredsedníčky komisie za r. 2020.   
 

3. Otváranie obálok s majetkovými priznaniami volených zástupcov doručených 
ku dňu zasadnutia komisie za rok 2021 
 
Obsah doručených obálok po ich otvorení komisiou bol nasledovný: 
 

Rok Volený zástupca Názov dokumentu Počet listov (ks) Počet 

strán 

2021 Stanislav Babic Oznámenie funkcií, činností 

a majetkových pomerov 

1 obojstranný 2 

2021 Veronika Hagovská Oznámenie funkcií, činností 

a majetkových pomerov 

2 jednostranné 2 

2021 Radoslav Olekšák Oznámenie funkcií, činností 

a majetkových pomerov 

2 jednostranné 2 

2021 Petronela Klačanská Oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov 

verejného funkcionára 

8 obojstranných 

1 jednostranný 

15* 

2021 Matúš Harmaňoš Oznámenie funkcií, činností 

a majetkových pomerov 

1 obojstranný 2 

2021 Martina Krúpová Oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov 

7 obojstranných 14 

Ročné zúčtovanie preddavkov 

na daň 

1 jednostranný 1 

2021 Lukáš Baňacký Oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov 

verejného funkcionára 

4 obojstranné 

3 jednostranné** 

11 

* strany 7 a 9 vytlačené spolu na obojstrannom liste; strana 8 vytlačená na jednostrannom liste 

** obsahuje strany č. 1-9, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo dňa 18.01.2021 (vystavené 

mestskou časťou Bratislava-Lamač) a potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo dňa 18.01.2021 

(vystavené Ekonomickou univerzitou v Bratislave) 

 
Predseda komisie predložil na zasadnutí komisie dokument, ktorým požiadal v zmysle 
príslušných právnych predpisov o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania 
a prisľúbil, že majetkové priznanie doručí akonáhle bude mať k dispozícii všetky podklady 
na jeho spracovanie. 
 
Záver komisie: Komisia berie na vedomie doručené majetkové priznania volených 
zástupcov za rok 2021.  
 

4. Rôzne 

 
5. Záver  
 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie.  
 
Zapísal: Mgr. Tomáš Pénzeš – tajomník komisie 
 
Overil: MVDr. Pavol Čech v. r. – predseda KOVZVFVF 
 


