
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

  
Číslo: .....................................                                                                V Trenčíne, dňa 23.09.2019 
                                                                                  
                                                                                                   
 

R o z h o d n u t i e 
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja ako príslušný správny orgán na 
konanie v zmysle ustanovenia Čl. 9 ods. 1 písm. c) ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ústavný zákon") a v zmysle ustanovenia Čl. 9 ods. 5 a 6 ústavného zákona, 
v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a o porušení 
povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára uvedenej v ustanovení Čl. 4 ods. 2 písm. f) 
ústavného zákona takto  

r o z h o d l o : 
 

V konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a o 
porušení povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára - poslanca Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Bc. Tomáša Vaňa, považuje Zastupiteľstvo 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za preukázané, že poslanec Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Bc. Tomáš Vaňo, porušil svoju povinnosť a 
obmedzenie uvedené v ust. Čl. 4 ods. 2 písm. f) ústavného zákona tým, že ako verejný 
funkcionár v zmysle Čl. 2 ods. 1 písm. r) ústavného zákona vystupoval ako člen dychovej 
kapely Textilanka v reklame pre spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., so sídlom 
Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479, v ktorej portfóliu sa nachádza reklamou 
propagovaná značka Birell. Reklama bola zverejnená vo viacerých médiách, prvýkrát 
v televízii dňa 05.05.2019. 
 

Výkon uvedenej činnosti poslancom Trenčianskeho samosprávneho kraja považuje 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja za nezlučiteľné s výkonom funkcie 
poslanca Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a preto:  
- ukladá poslancovi Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja Bc. Tomášovi 
Vaňovi povinnosť zaplatiť pokutu v sume zodpovedajúcej 12-násobku jeho mesačného 
platu ako poslanca Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške ...............- 
EUR v lehote do 60 dní odo dňa vydania tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej 
pokladnici, IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489.  
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

     Dňa 15. 05. 2019 bola predsedníčka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
verejnej funkcie Zastupiteľstva TSK oslovená médiami ohľadom konania vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti Bc. Tomášovi Vaňovi, poslancovi 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, z dôvodu porušenia povinnosti verejného 
funkcionára podľa čl. 4 ods. 2 písm. f) zákona o ochrane verejného záujmu. Následne 
predsedníčka komisie v súlade s ustanovení čl 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona začala dňom 
10.06.2019 konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. 
Predmetom konania bolo posúdenie činnosti uvedeného poslanca Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v súvislosti s použitím jeho osoby na reklamu pre 
spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 
31 648 479, v ktorej portfóliu sa nachádza reklamou propagovaná značka Birell. Video 
k reklamnej kampani „S Birellom nenafúkaš“ bolo v televízii odvysielané prvýkrát v nedeľu 
05.05.2019. V predmetnom spote dychová kapela Textilanka spoločne s motoristickým 
novinárom Rastislavom Chválom propagujú značku nealkoholického nápoja Birell. Vo videoklipe 
účinkoval aj Bc. Tomáš Vaňo ako jeden z členov skupiny Textilanka. Zastupiteľstvo 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja v dôsledku posúdenia činnosti poslanca vo vzťahu k 
dodržiavaniu ust. Čl. 4 ods, 2 písm. f) ústavného zákona v spoj. s ust, § 2 ods, 1 písm, a) a nasl, 
zákona NR SR č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov má za to, 
že sa v konaní preukázalo, že poslanec v pozícii verejného funkcionára porušil svoje povinnosti 
a obmedzenia ustanovené ústavným zákonom a nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 
poslancov rozhodlo o porušení povinnosti poslanca uvedenej v ust. Čl. 4 ods. 2 pism. f) 
ústavného zákona. Bc. Tomáš Vaňo sa tým, že účinkoval v reklamnom videoklipe dopustil 
porušenia povinnosti podľa ust. čl. 4 ods.2 písm. f) zákona o ochrane verejného záujmu. 
Predmetný videoklip pritom vykazuje všetky definičné znaky reklamy podľa § 2 ods. 1 písm. a) 
zákona o reklame.  
 

Výkon uvedenej činnosti považuje Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja za 
nezlučiteľné s výkonom funkcie poslanca Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, a 
preto uložilo poslancovi povinnosť zaplatiť pokutu v sume zodpovedajúcej 12-násobku jeho 
mesačného platu ako poslanca Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 
..................,- EUR v lehote do 60 dní odo dňa vydania tohto rozhodnutia. (podľa ust. Čl. 9 ods. 10 
písm. e) ústavného zákona).  
  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že sú dané všetky zákonné podmienky na vydanie tohto 
rozhodnutia.  
 

S ohľadom na uvedené skutočnosti Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
 

P o u č e n i e : 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať v zmysle ustanovenia Čl. 10 ods. 3 ústavného 
zákona NR SR č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov návrh na jeho preskúmanie v lehote do 15 dní od 
doručenia tohto rozhodnutia na Ústavný súd Slovenskej republiky so sídlom v Košiciach. Podanie 
návrhu na preskúmanie tohto rozhodnutia má odkladný účinok.  
 
 
 
                                                                                    Ing. Jaroslav Baška  
                      predseda  
                        na základe Uznesenia č. ....... z 23. septembra 2019 
               Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 
Neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia je Uznesenie č. ........... z 23. septembra 2019 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja o vydaní rozhodnutia v konaní vo veci 
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a o porušení povinnosti a 
obmedzenia poslanca.  
 
 
Rozhodnutie sa doručuje:  
1. Bc. Tomáš Vaňo 


