
Zápisnica 

 

zo zasadania komisie pre ochranu verejného záujmu pri Mestskom 

zastupiteľstve Stará Turá, konaného dňa 26. 5. 2020 

 

 

1) Komisia na svojom prvom zasadnutí preskúmala, či boli splnené 

povinnosti poslancov Mestského zastupiteľstva Stará Turá (ďalej len 

MsZ) v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

účinnom od 1. 1. 2020. 

 

2) Komisia konštatovala, že všetkých 13 poslancov podalo 

„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejného funkcionára“ na predpísaných tlačivách a v zákonnej lehote, 

teda  do 30. 4. 2020. 

  

3) Komisia preskúmala správnosť vyplnenia tlačív jednotlivými 

poslancami a zistila nasledovné nedostatky :  

 MUDr. Radovan Ammer – u nehnuteľností, ktoré sú v BSM, je 

potrebné vyplniť na samostatnom dodatkovom liste údaje 

manželky a jej podiel (BSM), 

 Ing. Richard Bunčiak – nie je vyplnená časť C bod 4 o výkone 

podnikateľskej činnosti, časť D v bode 6 suma príjmov z tejto 

činnosti, nie je doložené daňové priznanie k dani z príjmov 

fyzických osôb za rok 2019, 

 Zuzana Durcová – nesprávne vyplnená časť D bod 6, 

 Mgr. Iveta Gavačová – nebolo priložené daňové priznanie k dani 

z príjmov fyzických osôb za rok 2019, z dôvodu odkladu do 30. 

6. 2020, 

 Ing. Monika Hluchá – nie je úplne vyplnená časť D bod 6, nie je 

doložená príloha potvrdzujúca zdaniteľný príjem z iných 

činností (zamestnania), 

 Ing. Igor Slezáček – ak je v časti C bod 4 uvedená činnosť na 

dohodu a plynie z tejto dohody príjem, je potrebné vyplniť 

v tejto časti aj bod 6 písm. b) a doložiť potvrdenie 

o zdaniteľných príjmoch,  v časti D oznámenia je potrebné 



zvlášť vyplniť údaje o nehnuteľnom majetku verejného 

funkcionára a zvlášť údaje o nehnuteľnom majetku manželky, aj 

keď je tento v BSM, 

 Bc. Zuzana Zigová - v časti D oznámenia je potrebné zvlášť 

vyplniť údaje o nehnuteľnom majetku verejného funkcionára 

a zvlášť údaje o nehnuteľnom majetku manžela, aj keď je tento 

v BSM. 

4) Komisia pridelila jednotlivým poslancom „interné poradové číslo 

verejného funkcionára“ podľa abecedného zoznamu priezvisk 

poslancov. Tie oznámenia, ktoré nemali vyplnené poradové čísla 

jednotlivých strán oznámenia, komisia nevyzývala poslancov na 

doplnenie, ale tieto vyplnila. 

 

5) Predseda komisie na ochranu verejného záujmu bol poverený 

vyzvať tých poslancov, v oznámení ktorých boli zistené nedostatky, 

na ich odstránenie.  

 

Stará Turá 26. 5. 2020 

 

 

       Mgr. Iveta Gavačová 

           predseda komisie 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

   


