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Zápisnica 
z 2. riadneho zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022 
konaného 26.9.2019 

 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Kontrola podaných oznámení a ich úplnosti 
2. Kontrola doplnení neúplných 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 2. 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 2018  

 Komisia skonštatovala, že „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov verejných funkcionárov“ podali v termíne do 31.3.2019 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/ MUDr. Branislav Kramár – v oddieli 4 doplniť členstvo v TTSK, 
b/ Mgr. Marek Neštický – chýba vyhlásenie za manželku a deti, vyhlásenie v oddieli II., 
c/ Juraj Fuzák – chýba potvrdenie o príjme a vyhlásenie za manželku a deti, 
d/ Juraj Šarmír – chýba vypísané oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov verejných funkcionárov, 
e/ Mgr. Martin Uhlík – chýba vyhlásenie za manželku a deti,  
f/ Mgr. Ondrej Štefánik - chýba vyhlásenie v oddieli II. a doklad o príjme, chýba výška príjmu 
a údaje o manželke, 
g/ Emanuel Gronský – chýba vyhlásenie v oddieli II., 
h/ Adam Peciar – chýba vlastné daňové priznanie, 
i/ PhDr. Katarína Ďurková, PhD. – chýba doklad o príjme, chýba majetkové vyhlásenie za seba 
aj za manžela a podpisy, 
j/ Mgr. Ing. Marián Galbavý - chýba majetkové vyhlásenie za deti, 
k/ Mgr. Magdaléna Eliášová – chýba majetkové vyhlásenie za manžela a deti, 
l/ MUDr. Štefan Krištofík, MPH. – chýba vyhlásenie za manželku, 
m/ Ing. Andrej Farkaš – chýba vyhlásenie v oddieli II., 
n/ Ing. Juraj Novota – chýba vlastné majetkové vyhlásenie, 
o/ RNDr. Gabriela Cabanová – chýba vyhlásenie v oddieli II., 
p/ Mgr. Rastislav Mráz – chýba vlastné majetkové vyhlásenie, 
q/ PhDr. Šimon Štefunko – chýba príjem v oddieli V., vyskytujú sa nezrovnalosti vo 
vyhláseniach, 
r/ Ladislav Beňo - v oddieli V. chýba príjem. 
 
     Vyššie uvedení poslanci budú o neúplnosti podaného „Oznámenia...“ informovaní písomne 
v termíne do 4.10.2019 a zároveň budú vyzvaní na odstránenie nedostatkov do 30 dní odo 
dňa doručenia výzvy. 
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K bodu 2/ 
Kontrola doplnení neúplných oznámení za rok 2017 

     Komisia skontrolovala doplnenie oznámení za rok 2017, pri ktorých boli poslanci MZ 
upozornení na ich neúplnosť a zistila nasledujúce skutočnosti: 
 
a) poslanci PhDr. Eva Nemčovská, PhD, MPH., Ing. Andrej Farkaš, Mgr. Ľubica Horváthová 
a Bc. Marcel Krajčo zistené neúplnosti doplnili v plnom rozsahu, 
b) Mgr. Ondrej Štefánik – nedoložil doklad o príjme za rok 2017, 
c) Ing. Richard Sládek – nedoložil doklad o príjme za rok 2017, 
d) Juraj Šarmír – nedoložil doklad o príjme za rok 2017, 
e) PhDr. Katarína Ďurková, PhD. – nedoložila doklad o príjme za rok 2017, 
f) Mgr. Eduard Guniš – nedoplnil vyhlásenie v oddieli II. 
g) Mgr. Stanislav Hric - nedoplnil vyhlásenie v oddieli II, nedoložil potvrdenie 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) odporučila vyzvať poslancov, ktorí 
nedostatky nedoplnili v plnom rozsahu, resp. na výzvu o doplnenie nereagovali vôbec, aby 
tieto skutočnosti napravili najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia novej výzvy. 
 
K bodu 3/ 
Rôzne 

     Komisia uložila predsedovi komisie, aby zanalyzoval Ústavný zákon č. 66/2019 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a urobil 
závery v závislosti k činnosti komisie a kontrole dodržiavania tohto ústavného zákona odo dňa 
nadobudnutia jeho účinnosti, t.j 1.1.2020. 
 
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, 26.09.2019 
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