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Zápisnica 
zo 7. riadneho zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022 
konaného dňa 22.8.2022 

 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola doručených oznámení 
3.   Rôzne 
4.   Záver 

      
 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 programu rokovania pripomienky neboli vznesené; členovia komisie hlasovaním (za 3, 
proti 0, zdržal sa 0) schválili program rokovania 7. riadneho zasadnutia komisie. 
 
K bodu 2/ 
Kontrola „Oznámení...“ podaných primátorom mesta a poslancami Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z., za rok 2021  

 Komisia skonštatovala, že „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov verejných funkcionárov“ podalo v termíne do 30.4.2022 všetkých 31 poslancov 
mestského zastupiteľstva, čím si splnili zákonom stanovenú povinnosť. 
 Komisia následne skontrolovala úplnosť podaných „Oznámení...“ a zistila nasledovné 
neúplnosti : 
a/ Marcel Krajčo - doplniť doklad vydávaný na daňové účely obsahujúci príjem, doplniť údaje 
o majetkových pomeroch neplnoletých detí a manželky; 
b/ PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH – doplniť údaje o majetkových pomeroch neplnoletých 
detí a manžela; 
c/ Mgr. Tibor Pekarčík – doplniť údaje o majetkových pomeroch neplnoletých detí a manželky; 
d/ Mgr. Ondrej Štefánik – doplniť údaje o majetkových pomeroch neplnoletých detí a 
manželky; 
e/ Emanuel Gronský – doplniť údaje o vlastných majetkových pomeroch, doplniť daňové 
priznanie; 
f/ Mgr. Martin Uhlík – doplniť údaje o vlastných majetkových pomeroch, doplniť údaje 
o majetkových pomeroch neplnoletých detí;   
g/ Mgr. Stanislav Hric – doplniť príjem z výkonu činností, ktoré vykonáva, okrem funkcie 
verejného funkcionára a doplniť doklad o príjme; 
h/ Ing. Adam Peciar – doplniť za koho udáva majetkové pomery v oznámení, doplniť príjem 
z výkonu činností, ktoré vykonáva, okrem funkcie verejného funkcionára a doplniť doklad 
o príjme; 
i/ Ing. Juraj Novota - doplniť údaje o majetkových pomeroch neplnoletých detí a manželky; 
j/ Mgr. Ľubica Horváthová - doplniť údaje o majetkových pomeroch neplnoletých detí a 
manžela; 
k/ Ing. Vladimír Ekhardt – doplniť údaje o majetkových pomeroch neplnoletých detí a 
manželky; 
l/ Ing. Peter Šujan - doplniť údaje o majetkových pomeroch neplnoletých detí, doklad o príjme 
z FCC Trnava, s.r.o. a Dupos Invest, a.s.;  
m/ MUDr. Branislav Kramár - doložiť daňové priznanie a doklad o príjme z VÚC; 
n/ Mgr. Matej Lančarič - doplniť údaje o majetkových pomeroch neplnoletých detí; 
o/ Juraj Šarmír - doplniť údaje o majetkových pomeroch neplnoletých detí a manželky; 
p/ RNDr. Gabriela Cabanová – chýbajú údaje o príjmoch v oznámení v odstavci C6; 
q/ PhDr. Šimon Štefunko - chýbajú údaje o príjmoch v oznámení v odstavci C6, chýba daňové 
priznanie; 
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r/ Mgr. Marek Neštický - doplniť údaje o majetkových pomeroch neplnoletých detí; 
s/  Mgr. Magdaléna Eliášová - doplniť údaje o majetkových pomeroch neplnoletých detí; 
t/ Juraj Fuzák - doplniť za koho udáva majetkové pomery v oznámení, doplniť údaje 
o majetkových pomeroch neplnoletých detí a manželky; 
u/ PhDr. Katarína Ďurková, PhD. – doplniť údaje o majetkových pomeroch neplnoletých detí 
a manžela, doplniť daňové priznanie a doklad o prijme. 
 
 
     Vyššie uvedení poslanci budú o neúplnosti podaného „Oznámenia...“ informovaní písomne 
v termíne do 25.8.2022 a zároveň budú vyzvaní na odstránenie nedostatkov do 14 dní odo 
dňa doručenia výzvy. 
      
K bodu 4/ 
Záver 

     Mgr. Ing. Marián Galbavý, predseda komisie, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 
komisie ukončil. 
 
 
 
 
 
           Mgr. Ing. Marián Galbavý 
                           predseda komisie   
 
 
 
Zapísal: Mgr. Tomáš Moťovský 
Trnava, 22.8.2022 


