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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 2018 - 2022 
konaného dňa 19.2.2019 

Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
podľa pozvánky 
 
 Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Ing. Marián Galbavý, predseda komisie. Privítal 
prítomných členov komisie a v rokovaní odporučil postupovať podľa programu uvedeného 
v pozvánke. 
  
K bodu 2/ 
Schválenie rokovacieho poriadku a zásad činnosti komisie 

      Komisia hlasovaním (za 3, proti 0, zdržal sa 0) schválila uznesenie č. 1, ktorým sa 
schvaľuje Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 
funkcií Mestského zastupiteľstva v Trnave. Rokovací poriadok je prílohou tejto zápisnice. 
 
K bodu 3/ 
Kontrola „Oznámení...“ podaných primátorom mesta a poslancami Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z., za rok 2017  

  
 Komisia skontrolovala úplnosť podaných „Oznámení...“  a zistila nasledovné neúplnosti : 
a/ PhDr. Eva Nemčovská, PhD. - chýba potvrdenie o príjme, 
b/ PhDr. Katarína Ďurková, PhD. – chýba potvrdenie o príjme,  
c/ p. Juraj Šarmír – chýba oddiel V. o príjme a chýba potvrdenie o príjme, 
d/ Bc. Marcel Krajčo – chýba oddiel V. o príjme, 
e/ Mgr. Eduard Guniš – chýba vyhlásenie v oddieli II, 
f/ Ing. Andrej Farkaš - chýba potvrdenie o príjme, 
g/ Ing. Ondrej Štefánik – chýba potvrdenie o príjme, 
h/ Ing. Richard Sládek – chýba potvrdenie o príjme, 
i/ Mgr. Ľubica Horváthová - chýba potvrdenie o príjme, 
j/ Mgr. Stanislav Hric - chýba vyhlásenie v oddieli II, keďže bolo doložené len vlastné 
potvrdenie o príjme, komisia hlasovaním (za 3, proti 0, zdržal sa 0) rozhodla požiadať poslanca 
o doloženie potvrdenia o príjme v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov. 
 
      Komisia hlasovaním (za 3, proti 0, zdržal sa 0) prijala uznesenie č. 2, ktorým zobrala na 
vedomie, že „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných 
funkcionárov“ podalo v zákonom stanovenom termíne všetkých 17 dotknutých poslancov 
mestského zastupiteľstva, čím si splnili zákonom stanovenú povinnosť a zároveň uložila 
dotknutým poslancom doložiť chýbajúce náležitosti. 
  
     Vyššie uvedení poslanci budú v termíne do 15.3.2019 sekretárom komisie informovaní 
o neúplnosti podaného „Oznámenia...“ a zároveň budú vyzvaní na odstránenie nedostatkov.  
 
     Mgr. Ing. Marián Galbavý, predseda komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 
komisie ukončil. 
 
 
        Mgr. Ing. Marián Galbavý 
                         predseda komisie   
 
Zapísal: Mgr. Tomáš Moťovský 
V Trnave 19.2.2019 


