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Zápisnica 
z hlasovania per rollam Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022 
konaného 13. a 14. novembra 2019 

 
 
 Komisia na zasadaní dňa 5.11.2019 skontrolovala „Oznámenia funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ poslancov, ktorí boli vyzvaní na ich 
doplnenie do 31.10.2019 a skonštatovala že napriek výzve neprišlo k náprave v nasledujúcich 
prípadoch: 
 
1. V prípade výzvy na doplnenie neúplností za rok 2017: 
a/ poslankyňa Katarína Ďurková na výzvu komisie nereagovala a nedoložila doklad o príjme 
za rok 2017; 
b/ 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/ poslankyňa Katarína Ďurková na výzvu komisie nereagovala a nedoložila doklad o príjme 
za rok 2018, ani majetkové priznanie za seba a za manžela; 
b/ poslanec Juraj Šarmír nevyplnil správne vyhlásenie za manželku a deti; 
c/ poslanec Ondrej Štefánik – nedoložil potvrdenie z daňového úradu, resp. iný doklad 
preukazujúci hodnovernosť podania daňového priznania;  
d/ poslanec Peter Šujan mal nezrovnalosti medzi vyhlásením za manželku a údajmi v oddieli 
VII. – „hnuteľné veci“ a chýbal vlastnoručný podpis. 
 
     Komisia opätovne vyzvala menovaných na doplnenie chýbajúcich náležitostí do 
12.11.2019 s tým, že o splnení tejto povinnosti bude rozhodovať hlasovaním per rollam. 
 
     Hlasovanie per rollam prebehlo v dňoch 13. a 14. novembra 2019. Komisia 
hlasovaním (za 3, proti 0, zdržal sa 0) rozhodla, že všetci vyzvaní poslanci MZ si splnili 
svoju povinnosť a doložili chýbajúce relevantné podklady, resp. doplnili zistené 
neúplnosti. 
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