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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného 
obdobia 2014 – 2018, konaného 18. augusta 2015 v konferenčnej miestnosti trnavskej 
radnice  

 
Prítomní:  26  poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
                  JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta 
                  Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór 
                  Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície 
                  Ing. Hana Dienerová, prednostka mestského úradu 
                  7 vedúcich odborov mestského úradu 
                  1 vedúci kancelárie primátora mesta  
                  1 vedúci úseku mestského úradu 
                  3 riaditelia organizácií a spoločností zriadených mestom 
                  1 zástupca médií 
                  zapisovateľka 
 
 
 
P r o g r a m : 
 
a/ Otvorenie 
b/ Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej 

komisie, schválenie programu rokovania 
 

1.1 Rozhodnutie vo veci porušenia povinnosti podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. 
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov 
 

 Rekapitulácia uznesení 
 Z á v e r  

 
 
   3. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom 

období 2014 – 2018 otvoril a viedol JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta. Na rokovaní 
privítal poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných.  

 
   Predsedajúci skonštatoval, že na rokovaní, ktoré bolo zvolané v súlade s príslušnými 

ustanoveniami Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., čl. 8 Organizačného a rokovacieho 
poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a uznesenia MZ č. 185 z 23.6.2015 je 
prítomných 26 poslancov mestského zastupiteľstva. (Z neúčasti na rokovaní sa ospravedlnili 
poslanci : Ing. Bošnák, Ing. Klokner, MUDr. Fridrichová, Mgr. Pikna, p. Gašparík.)  

  
   Za overovateľov zápisnice z 3. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

boli určení poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Jozef Čavojský a Mgr. Martin Uhlík.   
   V zmysle čl. 11 ods. 7 Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava pracovné predsedníctvo bolo zložené z primátora, 1. zástupcu 
primátora Mgr. Tibora Pekarčíka, 2. zástupcu primátora mesta Mgr. Mateja Lančariča 
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a dvoch zástupcov najväčších poslaneckých klubov Mgr. Ing. Mariána Galbavého a Mgr. 
Rastislava Mráza. 

  
  Predsedajúci odporučil za predsedu návrhovej komisie poslanca mestského 

zastupiteľstva Ing. Jozefa Pobieckého a za členov Ing. Bystríka Stanka a Bc. Martina 
Královiča. 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo zloženie návrhovej komisie 
schválené. 
 
  Program mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva dostali poslanci 
v pozvánke, spolu s materiálom „Rozhodnutie vo veci porušenia povinnosti podľa Ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov“ v printovej forme, resp. elektronicky. Dokumenty 
boli k dispozícii i na webovej stránke mesta.  
  K programu rokovania doplnky, resp. pozmeňovacie návrhy vznesené neboli. 
  Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bol schválený program rokovania 
mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva tak ako bol uvedený v pozvánke. 
 
 Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu schváleného programu rokovania. 
 
 
Materiál č. 1.1 
Rozhodnutie vo veci porušenia povinnosti podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov 

Materiál uviedla Mgr. Veronika Virágová, poslankyňa MZ a predsedníčka Komisie na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského 
zastupiteľstva. Poskytla informácie o veci tak ako to bolo v materiáli uvedené. 

 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 neskorších 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 
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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 
materiáli.   

 
V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. 
 
Ing. Jozef Pobiecký, predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 187 

v zmysle prerokovávaného materiálu : 
 

...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 neskorších 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... 

 
Po prečítaní návrhu uznesenia vystúpil s pripomienkou Mgr. Rastislav Mráz, poslanec 

MZ, ktorý požiadal mestský úrad o informáciu, či je vypočítaná suma, o ktorej sa bude 
hlasovať. 

Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ - uviedla, že prepočet odmien poslanca Adama 
Peciara bol mestským úradom spracovaný a odovzdaný vedeniu mesta a mala sa k nemu 
vyjadriť komisia. 

Mgr.  Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - citoval zo zákona č. 357/2004 Z. z. čl. 9 ods. 
15 ...Na účely tohto ústavného zákona sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie 
jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej 
funkcie... 

 
Na základe informácií z mestského úradu bola odmena poslanca Peciara za rok 2014 

a to len za mesiac december v celkovej výške 106,30 eura. 
Návrhová komisia na základe pripomienky poslanca do uznesenia doplnila sumu 26,58 

eura, ktorá bola určená po prepočte v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.   
 
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - konštatoval, že poslanec pracoval 

v predchádzajúcom roku len jeden mesiac a ak by začal pracovať až v mesiaci január 2015, 
pokuta by bola vyrátaná na nulu.  

 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - reagoval na pripomienku a uviedol, že 
v takom prípade by komisii nemusel podávať ani daňové priznanie za rok 2014.  

 
 Hlasovaním (za 13, proti 13, zdržal sa 0, nehlasoval 0) nebolo prijaté uznesenie 

predložené návrhovou komisiou s textom podľa prerokovávaného materiálu a doplnenou 
výškou pokuty.   

 
O právne stanovisko k neprijatiu uznesenia požiadal JUDr. Peter Bročka, LL.M., 

primátor mesta vedúcu právneho odboru mestského úradu JUDr. Janu Tomašovičovú. 
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JUDr. Jana Tomašovičová - konštatovala, že podľa čl. 9 ods. 9 ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. rozhodnutie musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou členov mestského 
zastupiteľstva. V tomto prípade by za prijatie rozhodnutia muselo hlasovať 16 poslancov 
mestského zastupiteľstva.  

 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - spomenul organizačný a rokovací poriadok 
mestského zastupiteľstva, čo sa týka rovnosti hlasov pri hlasovaní a dohode mestského 
zastupiteľstva na predložení nového návrhu uznesenia. 

  
Predsedajúcim bola vyhlásená   p r e s t á v k a. 
 
Po prestávke odznela informácia, že pracovné predsedníctvo sa rozhodlo, že nebude 

predkladať modifikovaný návrh uznesenia.  
 
Ing. Jozef Pobiecký, predseda návrhovej komisie - skonštatoval, že návrh uznesenia 

k materiálu č. 1.1 hlasovaním nebol prijatý.  
 
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - poďakoval prítomným za účasť 

a rokovanie 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Peter B r o č k a, LL.M.                                                 Ing. Hana D i e n e r o v á 
        primátor mesta                                                                         prednostka MsÚ 
 
 
 
 
Ing. Jozef  Č a v o j s k ý                                                          Mgr. Martin  U h l í k 
         overovateľ                                                                                overovateľ 
 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Lackovičová 
       zapisovateľka 
 
 
 
 
V Trnave 20.08.2015 
 
 
 


