
ÚSTAVNÝ ZÁKON z 26. mája 2004  č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov   v znení neskorších predpisov (545/2005 Z.z., 

66/2019 Z.z.,  232/2019 Z.z., 469/2019 Z.z.)  upravuje 
  

 - nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo 

činností, 

 -  povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu 

osobného 

    záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a 

 - zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení 

ustanovených 

   týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také 

nesplnenie alebo  porušenie povinností alebo obmedzení uložiť. 

Na základe tohto zákona sú verejní funkcionári, povinní zverejniť svoje majetkové priznanie.  

  

Podanie majetkového priznania upravuje čl. 7 zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

(1) Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu 

verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka 

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 až 3, 
  

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 a dátum, od ktorého sa ujal 

výkonu takej funkcie, 

  

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 stavu k 31. decembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, 

  

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. 

  

(2) K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží kópiu   

a) podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb 

za predchádzajúci kalendárny rok alebo 
  



b) iný doklad vydávaný na daňové účely obsahujúci sumu príjmov, ktoré 

verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok. 
  

(3) Ak je verejný funkcionár zvolený alebo vymenovaný do inej verejnej 

funkcie alebo je opätovne zvolený alebo vymenovaný do tej istej verejnej 

funkcie a podal v kalendárnom roku oznámenie podľa odseku 1 príslušnému 

orgánu podľa odseku 5, nie je povinný ho podať tomu istému orgánu opätovne. 

  

(4) Majetkovými pomermi podľa odseku 1 písm. e) sa rozumie   

a) vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru 

s uvedením jej druhu, vlastníckeho podielu, katastrálneho územia, čísla listu 

vlastníctva, 

  

b) vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok 

minimálnej mzdy, s uvedením jej druhu, vlastníckeho podielu, a v prípade 

motorového vozidla, aj továrenskej značky a roku jeho výroby, 

  

c) vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ak ich 

zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, s uvedením ich 

druhu a vlastníckeho podielu, 

  

d) existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej 

hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy, s uvedením jeho druhu, 

dátumu jeho vzniku a výšky jeho podielu, 

  

e) užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve 

inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania 

nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru presahuje 35-násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac, s uvedením 

jej druhu, katastrálneho územia, čísla listu vlastníctva, roku začatia jej užívania 

a spôsobu jej užívania, 

  

f) užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej 

právnickej osoby, ak hodnota užívania hnuteľnej veci presahuje 35-násobok 

minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako jeden kalendárny mesiac, s uvedením 

jej druhu, a v prípade motorového vozidla, aj továrenskej značky a roku jeho 

výroby. 

  

(5) Oznámenie podľa odseku 1 podáva   

a) starosta obce komisii obecného zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže 

byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve 

zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, 

komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického 

hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň 

troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet 

členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia 

s najvyšším počtom poslancov, 

  

b) poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva mestských častí 

v Bratislave a Košiciach komisii mestského (miestneho) zastupiteľstva. 

Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského (miestneho) 

zastupiteľstva. Ak sú v mestskom (miestnom) zastupiteľstve zástupcovia 

politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je 

zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia 

a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch 

  



členov; ak sa tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet členov 

komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším 

počtom poslancov, 

c) poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku komisii zastupiteľstva 

vyššieho územného celku. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec 

zastupiteľstva vyššieho územného celku. Ak sú v zastupiteľstve vyššieho 

územného celku zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo 

nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej 

strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. 

Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým 

spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo 

politického hnutia s najvyšším počtom poslancov, 

  

d) rektori verejných vysokých škôl akademickému senátu verejnej vysokej 

školy, 
  

e) iný verejný funkcionár určenému výboru Národnej rady Slovenskej 

republiky (ďalej len „výbor“). 
  

(6) Oznámenie podľa odseku 1 podáva verejný funkcionár na tlačive, ktorého 

vzor je uvedený v prílohe č. 1. Svoje osobné údaje verejný funkcionár poskytne 

na účely spracovania v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo, verejná 

funkcia, ktorú vykonáva, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová 

adresa. Orgány, ktorým sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, zverejňujú 

tlačivo na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené. 

  

(7) Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je oprávnený 

v prípade pochybností o ich úplnosti alebo pravdivosti požiadať verejného 

funkcionára o vysvetlenie. Ak orgán podľa odseku 5 písm. d) a e) nepovažuje 

podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnený na začatie konania. Ak orgán 

podľa odseku 5 písm. a), b) alebo c) nepovažuje podané vysvetlenie 

za dostatočné, je oprávnený dať podnet na začatie konania obecnému 

zastupiteľstvu, mestskému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu vyššieho 

územného celku. 

  

(8) Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je povinný 

poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom 

a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 

Oznámenie podané podľa odseku 5 zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie 

komisia obecného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva 

mestských častí v Bratislave a v Košiciach na webovom sídle obce, mesta alebo 

mestskej časti, ak ho má zriadené, komisia zastupiteľstva vyššieho územného 

celku na webovom sídle vyššieho územného celku, akademický senát 

na webovom sídle verejnej vysokej školy a výbor na webovom sídle Národnej 

rady Slovenskej republiky. Ak obec, mesto alebo mestská časť nemá zriadené 

webové sídlo, orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je 

povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom 

a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 

Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu 

titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva. 

  



 

(9) Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch 

a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným 

funkcionárom v domácnosti. 

  

(10) Podľa odseku 8 sa nezverejňujú také údaje o majetkových pomeroch 

verejného funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré 

verejný funkcionár vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych 

vzťahoch podľa odseku 4 písm. c) až f). 

  

(11) Verejný funkcionár je oprávnený poskytnúť osobné údaje svojho manžela 

a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, aj bez ich súhlasu. 
  

(12) Povinnosť podať písomné oznámenie podľa odseku 1 je splnená aj vtedy, 

ak bolo oznámenie podané elektronickými prostriedkami, spôsobom 

a za podmienok ustanovených v osobitnom predpise. 

 


