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Zápisnica 
z 3. riadneho zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022 
konaného 5.11.2019 

 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola doplnených 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 3. riadneho zasadnutia komisie. 
 
K bodu 2/ 
Kontrola úplnosti doplnených oznámení podaných vyzvanými poslancami Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava  

 Komisia skontrolovala „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
verejných funkcionárov“ poslancov, ktorí boli vyzvaní na ich doplnenie do 31.10.2019.
 Komisia skonštatovala že: 
1. V prípade výzvy na doplnenie neúplností za rok 2017: 
a/ poslanci Ondrej Štefánik, Richard Sládek, Juraj Šarmír a Eduard Guniš doplnili všetky 
neúplnosti v zmysle výzvy komisie; 
b/ poslankyňa Katarína Ďurková na výzvu komisie nereagovala a nedoložila doklad o príjme 
za rok 2017; 
c/ poslanec Stanislav Hric doplnil chýbajúce vyhlásenie v oddieli II., avšak nedoložil potvrdenie 
o príjme v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
Potvrdenie, ktoré predložil podľa komisie nespĺňa účel sledovaný ústavným zákonom 
vzhľadom na to, že je potvrdené spoločnosťou v ktorej je poslanec Hric konateľom (výpis 
z obchodného registra v prílohe). 
 
2. V prípade výzvy na doplnenie neúplností za rok 2018: 
A/ poslanci Branislav Kramár, Marek Neštický, Juraj Fuzák, Martin Uhlík, Emanuel Gronský, 
Adam Peciar, Marián Galbavý, Magdaléna Eliášová, Štefan Krištofík, Andrej Farkaš, Juraj 
Novota, Gabriela Cabanová, Rastislav Mráz, Šimon Štefunko a Ladislav Beňo doplnili všetky 
neúplnosti v zmysle výzvy komisie; 
B/ poslankyňa Katarína Ďurková na výzvu komisie nereagovala a nedoložila doklad o príjme 
za rok 2018, ani majetkové priznanie za seba a za manžela; 
C/ poslanec Juraj Šarmír nevyplnil správne vyhlásenie za manželku a deti; 
D/ poslanec Ondrej Štefánik – nedoložil potvrdenie z daňového úradu, resp. iný doklad 
preukazujúci hodnovernosť podania daňového priznania;  
E/ poslanec Peter Šujan mal nezrovnalosti medzi vyhlásením za manželku a údajmi v oddieli 
VII. – „hnuteľné veci“ a chýbal vlastnoručný podpis. 
 
     Komisia hlasovaním (za 3, proti 0, zdržal sa 0) rozhodla, že poslanci, pri ktorých boli 
konštatované neúplnosti, budú o chýbajúcich náležitostiach informovaní písomne v termíne do 
7.11.2019 a zároveň budú znovu vyzvaní na odstránenie nedostatkov do 12.11.2019. 
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     Komisia hlasovaním (za 3, proti 0, zdržal sa 0) rozhodla, že doplnenie uvedených 
neúplností vyhodnotí emailovou komunikáciou a následným hlasovaním per rollam. 
     Mgr. Ing. Marián Galbavý, predseda komisie, osobne skontroluje aj originály požadovaných 
doplnení. 
 
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, 5.11.2019 


