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Predmet rokovania: Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a na vydanie 
rozhodnutia vo veci samej proti RNDr. Vladimírovi 
Adamkovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva 
v Levoči.       

        
 
Pre:     zasadnutie Mestskej rady v Levoči – 5. 2. 2019 
    
 
Predkladá:     Mgr. Andrea Čajová, predsedníčka komisie pre ochranu             
                                                            verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov  
                                                            mesta 
                                                            Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP, garant komisie  
                                                            pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  
                                                            verejných funkcionárov mesta Levoča   
 
    
Spracovateľ:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP , garant komisie  
                                                           pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií                                                                                                                              
                                                           verejných funkcionárov mesta Levoča 
 
 
Doterajšie rokovanie:  komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone  
                                                           funkcií funkcionárov mesta – zasadnutie 24. 01. 2019  
                                                           a 31. 01. 2019 – návrh na konanie 
 
 
 
 
Dôvodová správa:    
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Levoči 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 neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) verejnými 
funkcionármi. 
 
 V zmysle čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona verejný funkcionár nesmie 
sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem 
prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný 
styk s obcou (mestom). 
                        

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta (ďalej 
len „komisia“) na svojich zasadnutiach dňa 24. 01. 2019 a 31.01. 2019 z predloženého 
oznámenia verejného funkcionára podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona zistila, že poslanec 
Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimír Adamkovič je jediným konateľom 



MESTO  LEVOČA 
Mestský úrad – oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky 

 
 

a jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti TV Levoča, spoločnosť s ručením 
obmedzeným.  

 
Z registratúry Mestského úradu Levoča a z verejne dostupných zdrojov bolo ďalej 

zistené, že obchodná spoločnosť TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným je 
v zmluvnom vzťahu s mestom Levoča na základe zmluvy o dielo č. 27109/CR/2011 
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších zmien a doplnkov a dodatku č. 1 k tejto zmluve. 

 
Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa (TV Levoča, spoločnosť 

s ručením obmedzeným), že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
vyprodukuje televízny programový materiál, ktorý bude lokálne vysielať ako televíznu 
programovú službu na území mesta Levoča a objednávateľ (mesto Levoča) sa zaväzuje 
uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu v súlade s touto zmluvou. 

 
Zmluva je v účinnosti, zmluvný vzťah prebieha. Ide o obchodnoprávny vzťah, 

zmluvné strany sú v permanentnom obchodnom styku a poskytujú si vzájomné plnenia 
v zmysle tejto zmluvy. 

 
Poslanec Mestského zastupiteľstva  v Levoči RNDr. Vladimír Adamkovič v pozícii 

konateľa zmluvnej strany tejto zmluvy sprostredkúva obchodný styk pre seba a svoju 
právnickú osobu s mestom Levoča. Týmto je poslanec Mestského zastupiteľstva v Levoči 
RNDr. Vladimír Adamkovič v stave permanentného porušovania obmedzenia ustanoveného 
v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona, podľa ktorého verejný funkcionár nesmie 
sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem 
prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný 
styk s obcou (mestom). 
  
 V zmysle čl. 9 ods. 1 písm. b) ústavného zákona orgánom, ktorý vykonáva konanie 
o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov je mestské 
zastupiteľstvo. 
 
 V zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona mestské 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. 
 
 Komisia navrhuje Mestskému zastupiteľstvu v Levoči prijať uznesenie o začatí 
konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a vykonať konanie 
v zmysle čl. 9 a nasledujúcich ústavného zákona.     
 
 V zmysle čl. 9 ods. 3 ústavného zákona, ak sa konanie začína z vlastnej iniciatívy 
mestského zastupiteľstva, konanie je začaté dňom, keď mestské zastupiteľstvo urobí prvý 
úkon voči verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie. 
 
 V zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného zákona mestské zastupiteľstvo umožní verejnému 
funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril k podnetu; ak je to potrebné, 
vykoná ďalšie dokazovanie. 
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 V zmysle čl. 9 ods. 5 ústavného zákona mestské zastupiteľstvo rozhodne vo veci do 60 
dní odo dňa začatia konania. Rozhodnutie sa doručí verejnému funkcionárovi, proti ktorému 
konanie smeruje. 
 

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 mestského zastupiteľstva. Inak to znamená, že sa konanie zastavuje. 
 
V zmysle čl. 9 ods. 10 písm. e) ústavného zákona sa pokuta ukladá v sume 

zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie 
povinnosti podľa čl. 4 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 alebo zákonom, 
mestské zastupiteľstvo rozhodne o zastavení konania. V zmysle tohto ustanovenia na prijatie 
platného rozhodnutia o zastavení konania je potrebná najmenej trojpätinová väčšina 
prítomných poslancov mestského zastupiteľstva; také rozhodnutie je konečné. 

 
V zmysle čl. 10 ods. 3 ústavného zákona, proti rozhodnutiu mestského 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. 
 

Ako dôkazy boli použité: 
1. oznámenie verejného funkcionára podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, 
2. zmluva o dielo 27109/CR/2011, 
3. výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I. 

 
 Komisia považuje porušenie povinnosti – obmedzenia poslanca RNDr. Vladimíra 
Adamkoviča za dostatočne preukázané, podložené dokladmi a odôvodnené, preto navrhuje 
prijať uznesenie v celom rozsahu. 
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Návrh predkladateľa                       
na uznesenie:  
I. 
Mestská rada v Levoči berie na vedomie návrh komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta pre Mestské zastupiteľstvo v Levoči na začatie konania 
vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Mestského 
zastupiteľstvo v Levoči RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi z dôvodu porušenia obmedzenia 
ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
vereného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov . 
T : ihneď                                 Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 
                                                           
II. 
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči schváliť začatie 
konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov dňom 14. 02. 2019 
proti poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi 
z vlastnej iniciatívy, v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) na základe zistení komisie pre ochranu verejného 
záujmu  pri výkone funkcií funkcionárov mesta o porušení obmedzenia ustanoveného v čl. 4 
ods. 2 písm. c) 2. bod. ústavného zákona.  
T : ihneď                                                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                        Mgr. Nikolaj Kučka 
 
III. 
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči konštatovať, 

1.  že poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi 
bolo umožnené vyjadriť sa k návrhu na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Levoči dňa 14. 02. 2019, tak, ako to ustanovuje čl. 9. ods. 4 ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“); 

2. že poslanec Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimír Adamkovič svojimi 
vyjadreniami nevyvrátil zistené porušenie obmedzenia ustanoveného v čl. 4 ods. 2 
písm. c) 2. bod ústavného zákona; 

3. že v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 
čl. 9 a nasledujúcich ústavného zákona bolo preukázané porušenie obmedzenia 
ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona poslancom Mestského 
zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimírom Adamkovičom. 

T : ihneď                                                                      Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 
 
 
IV. 
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči schváliť v uvedenej 
veci rozhodnutie v priloženom znení. 
T : ihneď                                                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                        Mgr. Nikolaj Kučka 
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V. 
Mestská rada v Levoči odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči uložiť komisii pre 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta vyhotoviť a doručiť 
písomné rozhodnutie v schválenom znení poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči 
RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi, v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 5 ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia. 
T : ihneď                                                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                        Mgr. Nikolaj Kučka 
 
 
 
 
 
Na vedomie:    primátor mesta 

zástupca primátora mesta 
prednosta mestského úradu 

    hlavná kontrolórka mesta 
                                               právny útvar mestského úradu 
                                                     
 
 
 

V Levoči:    01. 02. 2019   
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RNDr. Vladimír Adamkovič 
Jána Francisciho 32 
054 01  Levoča 
 
 
                                                                                               V Levoči 14. 02. 2019   
                      
 
Rozhodnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči vo veci ochrany verejného  

záujmu a zamedzenia rozporu záujmov  
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí dňa 14. 02. 2019 v konaní vo 
veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi mestského 
zastupiteľstva RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi, bytom Levoča, Jána Francisciho 32,vo veci 
porušenia obmedzenia ustanoveného v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) prijalo toto  
 

rozhodnutie: 
 

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimír Adamkovič, bytom 
Levoča, Jána Francisciho 32, porušil obmedzenie ustanovené v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod 
ústavného zákona tým, že ako konateľ obchodnej spoločnosti TV Levoča, spoločnosť 
s ručením obmedzeným, ktorá je a zotrváva v obchodnoprávnom vzťahu s mestom Levoča na 
základe zmluvy o dielo č. 27109/CR/2011 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a dodatku č. 1 
k tejto zmluve, sprostredkúva obchodný styk pre seba a právnickú osobu TV Levoča, 
spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej je jediným spoločníkom, s mestom Levoča. 

 
Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi sa 

za toto porušenie ukladá na základe ustanovenia čl. 9 ods. 10 písm. e) v spojení s ustanovením 
čl. 9 ods. 15  ústavného zákona pokuta vo výške zodpovedajúcej dvanásťnásobku jeho 
mesačného platu, t. j. 90,00 EUR (slovom: deväťdesiat eur), ktorú je povinný uhradiť do 30 
dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet mesta číslo SK4511110000001019345046   
vedený v UniCredit Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, 
variabilný symbol VZA022019.   
 
Odôvodnenie:  
 
 Poslanci Mestského zastupiteľstva v Levoči sú podľa čl. 2 ods. 1 písm. p) ústavného 
zákona verejnými funkcionármi. 
 
 Podľa ustanovenia čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona verejný funkcionár 
nesmie sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu 
okrem prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, 
obchodný styk s obcou (mestom). 
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 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta (ďalej 
len „komisia“) na svojich zasadnutiach dňa 24. 01. 2019 a 31.01. 2019 z predloženého 
oznámenia verejného funkcionára podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona zistila, že poslanec 
Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimír Adamkovič je jediným konateľom 
a jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti TV Levoča, spoločnosť s ručením 
obmedzeným.  

 
Z registratúry Mestského úradu Levoča a z verejne dostupných zdrojov bolo ďalej 

zistené, že obchodná spoločnosť TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným je 
v zmluvnom vzťahu s mestom Levoča na základe zmluvy o dielo č. 27109/CR/2011 
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších zmien a doplnkov a dodatku č. 1 k tejto zmluve. 

 
Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa (TV Levoča, spoločnosť 

s ručením obmedzeným), že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
vyprodukuje televízny programový materiál, ktorý bude lokálne vysielať ako televíznu 
programovú službu na území mesta Levoča a objednávateľ (mesto Levoča) sa zaväzuje 
uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu v súlade s touto zmluvou. 

 
Zmluva je v účinnosti, zmluvný vzťah prebieha. Ide o obchodnoprávny vzťah, 

zmluvné strany sú v permanentnom obchodnom styku a poskytujú si vzájomné plnenia 
v zmysle tejto zmluvy. 

 
Poslanec Mestského zastupiteľstva  v Levoči RNDr. Vladimír Adamkovič v pozícii 

konateľa zmluvnej strany tejto zmluvy sprostredkúva obchodný styk pre seba a svoju 
právnickú osobu s mestom Levoča. Týmto je poslanec Mestského zastupiteľstva v Levoči 
RNDr. Vladimír Adamkovič v stave permanentného porušovania obmedzenia ustanoveného 
v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona, podľa ktorého verejný funkcionár nesmie 
sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem 
prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný 
styk s obcou (mestom). 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Levoči 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 len „konanie“) prijatím uznesenia č. 3/XX zo dňa 14. 02. 2019, ktorým 
schválilo návrh komisie na začatie konania proti poslancovi Mestského zastupiteľstva 
v Levoči RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi predložený predsedníčkou komisie Mgr. 
Andreou Čajovou. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Levoči 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 14. 02. 2019. 
 
 Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi 
bolo umožnené vyjadriť sa, tak, ako to ustanovuje čl. 9 ods. 4 ústavného zákona. Vo svojom 
vyjadrení poslanec nevyvrátil porušenie čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod ústavného zákona. Ako 
dôkazy boli použité: 

1. oznámenie verejného funkcionára podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, 
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2. zmluva o dielo 27109/CR/2011, 
3. výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I. 

 
 Ďalšie dokazovanie nebolo potrebné. 
 
 V priebehu konania bolo preukázané, že poslanec Mestského zastupiteľstva v Levoči 
RNDr. Vladimír Adamkovič porušil obmedzenie ustanovené v čl. 4 ods. 2 písm. c) 2. bod 
ústavného zákona tým, že ako konateľ obchodnej spoločnosti TV Levoča, spoločnosť 
s ručením obmedzeným, ktorá je a zotrváva v obchodnoprávnom vzťahu s mestom Levoča na 
základe zmluvy o dielo č. 27109/CR/2011 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a dodatku č. 1 
k tejto zmluve, sprostredkúva obchodný styk pre seba a právnickú osobu TV Levoča, 
spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej je jediným spoločníkom, s mestom Levoča. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Levoči za toto porušenie obmedzenia uložilo podľa čl. 9 ods. 
6 ústavného zákona poslancovi RNDr. Vladimírovi Adamkovičovi povinnosť zaplatiť pokutu. 
Výška pokuty je určená podľa čl. 9 ods. 10 písm. e) ústavného zákona v sume zodpovedajúcej 
dvanásťnásobku mesačného 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. 

 
 
 
 
                                                                          Mgr. Andrea Čajová 
                                                             predsedníčka komisie pre ochranu verejného   
                                                        záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta  
                                                                Mestského zastupiteľstva v Levoči       
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