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Oznámenie  
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane vereného záujmu pri výkone  

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  
 

1. Interné poradové číslo verejného funkcionára: 
 
8369 
 

2. Titul, meno, priezvisko: 
 
Mgr. Ján Forgáč 
 

3. Oznámenie za rok: 
 
2020 
 

4. Oznámenie bolo podané dňa: 
 
30.04.2021 
 

5. Vykonávaná verejná funkcia: 
 
poslanec mestského zastupiteľstva  
 

6. Spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 
iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona              
č. 357/2004 Z. z.: 
 
áno 
 

7. Vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom 
pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu [čl. 7 ods. 1 písm. b) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]: 
 
NAUTA, s.r.o., Kniežaťa Pribinu 8, 911 01  Trenčín; dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej 
funkcie: áno 
 

8. Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť [čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]: 
 
nevykonávam 
 

9. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:  

 
Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64  Trenčín – prvý zástupca primátora                      
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10. V predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy [čl. 7 ods. 1                  
písm. d) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:  
 
a) príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára: 52 200 € 

b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní som 
pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára: 0 € 

 
11. Vlastníctvo nehnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004                  

Z. z.]:  
 
Rozostavaný rodinný dom; kat. územie: Trenčín; číslo LV: 11045; podiel: BSM 
Pozemky; kat. územie: Trenčín; číslo LV: 11045; podiel: BSM 
Záhrada a záhradná chatka; kat. územie: Trenčín; číslo LV: 4827; podiel: 1/1 
Záhrada; kat. územie: Trenčín; číslo LV: 4852; podiel: 2/172 
Záhrada; kat. územie: Trenčín; číslo LV: 8005; podiel: 1/85 
Záhrada; kat. územie: Trenčín; číslo LV: 9807; podiel: 1/85 
 

12. Vlastníctvo hnuteľnej veci [čl. 7 ods. 4 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]: 
 
nevlastním 
 

13. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty [čl. 7 ods. 4 písm. c) 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:  
 
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke; podiel: 1/1 
 

14. Existencia záväzku [čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]:  
 
Úver na bývanie; dátum vzniku: 18.03.2021; podiel: BSM 
 

15. Užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby               
[čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]: 
 
neužívam 
 

16. Užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby [čl. 7 
ods. 4 písm. f) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]: 
 
neužívam 
 

17. Prijaté dary alebo iné výhody [čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.]: 
 
žiadne 


