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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Rozhodlo
že poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trnava Adam Peciar p o r u š i l ustanovenie
čl. 7. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení nesk. predpisov. Z uvedeného dôvodu sa
menovanému poslancovi u k l a d á pokuta vo výške trojnásobku jeho mesačného platu,
t. j. vo výške xxx,– eur, ktorú je povinný uhradiť do 30 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia na účet Mesta Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
doručiť rozhodnutie v prílohe tohto materiálu poslancovi Adamovi Peciarovi.
Termín: do 31.08.2015
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Dôvodová správa
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 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 nesk. predpisov (ďalej len „Ústavný zákon“) verejnými funkcionármi.
Verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a
činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej
republiky a zákonov. Podľa čl. 7 ods. 1 Ústavného zákona je verejný funkcionár povinný
počas výkonu funkcie do 31. marca každoročne podať písomné oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom
uvedie, či spĺňa podmienky výkonu funkcie verejného funkcionára podľa čl. 7 ods. 1 písm.
a) až e) Ústavného zákona.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej len „Komisia“) zaslala začiatkom marca 2015
všetkým dotknutým verejným funkcionárom tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov za rok 2014„ s výzvou na ich vyplnenie a odoslanie Komisii
do 31. marca 2015. Na svojom zasadnutí dňa 5. 5. 2015 Komisia konštatovala, že primátor
mesta aj viacerí poslanci doručili neúplné majetkové priznania. Ohľadom poslanca Adama
Peciara komisia konštatovala, že majetkové priznanie v zákonom stanovenej lehote nedoručil
vôbec.
Uvedenú skutočnosť oznámili členovia Komisie Ing. Jozef Alchus, MUDr. Jana
Fridrichová a MUDr. Štefan Krištofík na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 23. 6. 2015.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uznesením č. 185/2015 schválilo začatie konania proti
poslancovi Adamovi Peciarovi vo veci porušenia Ústavného zákona.
Komisia v predmetnej veci na svojom zasadnutí dňa 13.08.2015 konštatovala, že
poslanec Adam Peciar svojím konaním porušil povinnosť podať včas písomné oznámenie ako
aj povinnosť uviesť v oznámení úplné a pravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových
pomerov, čím porušili ustanovenie čl. 7 ods. 1 Ústavného zákona, a preto navrhuje, aby
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava prerokovalo uvedenú skutočnosť a rozhodlo vo veci
samej tak, že poslancovi Adamovi Peciarovi bude uložená pokuta vo výške trojnásobku jeho
mesačného platu podľa čl. 9 ods. 10 písm. b) Ústavného zákona. Komisia považuje porušenie
povinností poslanca Adama Peciara za dostatočne vydokladované, prešetrené a odôvodnené,
preto navrhuje prijať uznesenie vo veci samej tak ako naformulované v tomto materiály.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA
Adam Peciar
G. Steinera 1
917 01 Trnava
V Trnave dňa 19.08.2015
Rozhodnutie mestského zastupiteľstva vo veci ochrany verejného záujmu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 18.08.2015 v konaní o
ochrane verejného záujmu a zamedzení rozporu záujmov proti poslancovi miestneho
zastupiteľstva Adamovi Peciarovi, bytom Trnava, G. Steinera 1 vo veci porušenia
povinnosti podať písomné oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení nesk. predpisov
(ďalej len „Ústavný zákon“) v lehote ustanovenej v čl. 7 ods. l Ústavného zákona prijalo
toto
rozhodutie:
Poslanec mestského zastupiteľstva mesta Trnava Adam Peciar porušil povinnosť podľa čl. 7.
ods. 1 Ústavného zákona podať včas písomné oznámenie ako aj povinnosť uviesť v
oznámení úplné a pravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov. Poslancovi
Adamovi Peciarovi sa ukladá pokuta vo výške trojnásobku jeho mesačného platu, t. j. xxx,–
eur, ktorú je povinný uhradiť do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Mesta
Trnava č. 26925212/0200.
Odôvodnenie: Konanie vo veci ochrany verejného záujmu bolo začaté uznesením Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava dňa 23. 6. 2015 na základe podnetu členov Komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. V priebehu konania bolo
preukázané, že poslanec Adama Peciar napriek písomnej výzve porušil povinnosť podať
včas písomné oznámenie za rok 2014 v lehote podľa čl. 7 ods. 1 Ústavného zákona a zároveň
porušil povinnosť uviesť v oznámení úplné a pravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových
pomerov. Preto bolo podľa čl. 9 ods. 6 v spojení s čl. 9 ods. 10 písm. b) Ústavného zákona
rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať návrh na jeho preskúmanie Ústavnému
súdu Slovenskej republiky v lehote do 15 dní odo dňa jeho schválenia mestským
zastupiteľstvom.

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta Trnava

