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Zápisnica 
z 5. riadneho zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 - 2018 
konaného 19.04.2016 

 
 

Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
podľa pozvánky 
 
 
 Zasadnutie komisie otvorila a viedla Mgr. Veronika Virágová, predsedníčka komisie. 
Privítala prítomných členov komisie a v rokovaní odporučila postupovať podľa programu 
uvedeného v pozvánke. 
 K programu rokovania pripomienky neboli vznesené; členovia komisie hlasovaním 
(4:0:0) schválili program rokovania 5. riadneho zasadnutia komisie. 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola „Oznámení...“ podaných primátorom mesta a poslancami Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z., za rok 
2015  

 Komisia skonštatovala, že „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov verejných funkcionárov“ podali v termíne do 31.3.2016 primátor mesta a všetkých 
31 poslancov mestského zastupiteľstva, čím si splnili zákonom stanovenú povinnosť. 
 Komisia následne skontrolovala úplnosť podaných „Oznámení...“  a zistila nasledovné 
neúplnosti : 
a/ Juraj Fuzák - doplniť oddiel V. príjmy za rok 2015 od všetkých zamestnávateľov 
b/ Emanuel Gronský - ? chýba doklad o podaní daňového priznania 
c/ Mgr. Peter Haščík - ? chýba doklad o podaní daňového priznania 
d/ Bc. Martin Královič - chýba doklad o podaní daňového priznania, ročné zúčtovanie 
preddavkov za mesto Trnava 
e/ MUDr. Štefan Krištofík, MPH. - v prílohe doklad o odložení lehoty na podanie daňového 
priznania  
f/ Mgr. Marek Neštický - chýba čestné vyhlásenie 
g/ p. Adam Peciar - chýba čestné vyhlásenie  
h/ Mgr. Jozef Pikna - vyplniť oddiel IV., doplniť oddiel V. príjmy za rok 2015, neúplnosť 
oddielu X. 
i/ Bc. Šimon Štefunko - chýba doklad o podaní daňového priznania, čestné vyhlásenie, 
podpis, chýba uvedenie príjmu 
j/ Mgr. Martin Uhlík - v prílohe doklad o odložení lehoty na podanie daňového priznania. 
 
 Vyššie uvedení poslanci budú o neúplnosti podaného „Oznámenia...“ informovaní 
písomne v termíne do 29.4.2016 a zároveň budú vyzvaní na odstránenie nedostatkov.  
 
  
K bodu 2/ 
Rôzne 

 Komisia skonštatovala, že nie vo všetkých podaných „Oznámeniach...“ v oddieli IV. bola 
uvedená funkcia „poslanec MZ“, čo treba poslancom vo všeobecnosti pripomenúť pri 
podávaní „Oznámení...“ za rok 2016. 
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 Ďalšie podnety na zasadnutí komisie neboli vznesené. 
 
 Mgr. Veronika Virágová, predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť 
a zasadnutie komisie ukončila. 
 
Z á v e r : 
Následné zasadnutie komisie sa uskutoční po doručení všetkých doplnkov k 
„Oznámeniam...“, pričom termín bude stanovený predsedníčkou komisie po konzultácii 
s kontaktným zamestnancom komisie. 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Veronika Virágová 
            predseníčka komisie   
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Eva Lackovičová 
V Trnave 19.04.2016 


