
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií 

Národná rada Slovenskej republiky 

Námestie A. Dubčeka 1 

812 80 Bratislava 

 

Podnet v zmysle čl. 9 ods. 1, písm. a) a čl. 9 ods. 2 písm. b)  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 Zákon) 

 

Dovoľujem si vás touto cestou požiadať o preverenie, či konaním poslanca a podpredsedu NRSR 

Martina Glváča, na ktoré je možné usudzovať podľa zverejnených informácií o jeho komunikácií 

s obžalovaným Mariánom Kočnerom, nedošlo k porušeniu čl. 4 ods. 1 a čl. 4 ods. 2 písm. a) Zákona. 

Odôvodnenie: 

Zo zverejnenej údajnej komunikácie medzi poslancom Glváčom a obžalovaným Kočnerom vyplýva, že 

poslanec Glváč zabezpečil pre obžalovaného Kočnera stretnutie s kandidátom na pozíciu riaditeľa 

Daňového úradu Bratislava I Dušanom Pátekom. Daňový úrad Bratislava I. okrem iného rozhodoval 

o vratkách DPH v prípadoch už za daňové trestné činy právoplatne odsúdeného Ladislava Bašternáka, 

s ktorým obžalovaný Kočner podľa zverejnených informácií úzko spolupracoval. 

Zdroj: https://dennikn.sk/1628383/ako-kocner-s-glvacom-podla-sprav-od-matovica-chranili-

basternaka-a-stretavali-sa/ 

Ďalej je zo zverejnenej komunikácie zjavné, že poslanec Glváč jednal s obžalovaným Kočnerom 

o obchodoch s pozemkami v Čiernej vode, napriek tomu, že mu oficiálne nepatria, ako keby bol ich 

vlastníkom. Udeľuje pokyny, s kým má obžalovaný Kočner rokovať a radí mu, ako celý obchod 

zrealizovať.  

Zdroj: https://dennikn.sk/1624320/toxicky-glvac-kocnerovi-posielal-cmuk-pisal-si-so-zsuzsovou-a-

spomina-sa-aj-v-gorile/?ref=in 

Domnievam sa, že vyššie uvedeným konaním sa poslanec Glváč mohol dopustiť konania v rozpore 

s čl. 4 ods. 1 a čl. 4 ods. 2 písm. a) Zákona, nakoľko v priamom rozpore s ním mohol využívať svoju 

funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej 

výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech  iných fyzických osôb alebo právnických 

osôb. Vzhľadom na uvedené informácie je tiež možné, že poslanec Glváč v oznámení funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa čl. 9 Zákona neuviedol všetky informácie tak, ako 

mu to ukladá Zákon. 

Žiadam preto Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií aby zahájil konanie vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 Zákona. 

 

S úctou 

Mgr. Juraj Petrovič 

Hrdličkova 32 

831 01 Bratislava 

 

V Bratislave, 24.10.2019 
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