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Zápisnica 
z 1. riadneho zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2022 - 2026 
konaného dňa 10.1.2023 

Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu a podpredsedu komisie 
3.   Kontrola podaných oznámení 
4.   Záver 

      
K bodu 2/ 
Voľba predsedu a podpredsedu komisie 

     Vzhľadom na to, že na mestskom zastupiteľstve bolo schválené iba zloženie komisie, voľba 
predsedu a podpredsedu komisie prebehla na jej prvom zasadnutí.  
     Hlasovaním (za 3, proti 0, zdržal sa 0) bol za predsedu komisie zvolený Ing. Branislav 
Baroš. 
     Hlasovaním (za 3, proti 0, zdržal sa 0) bol za podpredsedu komisie zvolený Mgr. Stanislav 
Hric 
 
K bodu 2/ 
Kontrola „Oznámení...“ podaných primátorom mesta a poslancami Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z.  

 Komisia skonštatovala, že „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov verejných funkcionárov“ podalo v termíne do 30 dní od dňa ujatia sa funkcie všetkých 
8 novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí túto funkciu v predchádzajúcom 
volebnom období nezastávali. 
 Komisia následne skontrolovala úplnosť podaných „Oznámení...“ a zistila nasledovné 
neúplnosti: 
a/ Mgr. Ivan Kopčík - doplniť údaje o vlastnom nehnuteľnom majetku v časti D; 
b/ Ing. Jozef Šúst – doplniť údaje o majetku v časti D za manželku; 
c/ MUDr. Milan Sokolovský – doplniť doklad o príjme a dátum pri podpise; 
d/ Ing. Marián Schwarz – doplniť údaje o vlastných majetkových pomeroch; 
e/ Dr. h. c., Ing. Jaroslav Holeček, PhD. – prerobiť časť D - samostatne za verejného 
funkcionára a samostatne za manželku; 
f/ PhDr. Miloš Krištofík – podať oznámenie na tlačive v zmysle Ústavného zákona 357/2004 
Z.z. 
 
     Vyššie uvedení poslanci budú o neúplnosti podaného „Oznámenia...“ informovaní písomne 
v termíne do 13.1.2022 a zároveň budú vyzvaní na odstránenie nedostatkov do 14 dní odo 
dňa doručenia výzvy. 
      
K bodu 4/ 
Záver 

     Ing. Branislav Baroš, predseda komisie, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 
komisie ukončil. 
 
 
 
 
              Ing. Branislav Baroš 
                           predseda komisie   
 
Zapísal: Mgr. Tomáš Moťovský 
Trnava, 10.1.2023 


