
Z á p i s n i c a 
 

zo  zasadnutia Komisie na riešenie mandátov a sťažností pri Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava, ktoré 

sa konalo dňa 2. decembra 2015 o 16,00 hod v kancelárii hlavného kontrolóra mesta Trnava na Radnici, 

Hlavná 1, Trnava. 

 

Prítomní členovia komisie: 

Predseda komisie:  Mgr. Rastislav Mráz 

Členovia komisie:    Mgr. Ing. Marián Galbavý                  

Ing. Jozef Pobiecký 

    Ing. Bystrík Stanko 

    Mgr. Peter Haščík 

 

Prizvaní: 

Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór 

Ing. Božena Ďurkovičová, sekretárka komisie 

 

Program rokovania komisie: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania komisie 

2. Prerokovanie informácie od TAVOS a.s. 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Predseda komisie Mgr. Mráz privítal členov komisie na zasadnutí a oboznámil ich s programom 

rokovania. Komisia schválila program jednohlasne. 

 

2. Predseda komisie Mgr. Mráz oboznámil členov komisie s listom od Ing. Ivana Ščasného, 

ekonomického a finančného riaditeľa Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Priemyselná 10, 

921 79 Piešťany, zo dňa 26.10.2015, označeným ako „Prehľad o fakturácii od spoločnosti 

AXEL TT, s.r.o., Trnava“. V korešpondencii je uvedený prehľad fakturácie zo strany spoločnosti 

AXEL TT s.r.o., Trnava voči Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v rokoch 2012, 2013 

a 2014. List bol zaslaný primátorovi mesta JUDr. Petrovi Bročkovi, LL.M. dňa 30.10.2015. 

Primátor mesta postúpil uvedenú korešpondenciu na prerokovanie komisii na riešenie mandátov 

a sťažností. Komisia po oboznámení sa s obsahom listu zo dňa 26.10.2015 a po diskusii 

k predmetnej veci prijala uznesenie č. 6: 

 

Komisia na riešenie mandátov a sťažností Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

1. berie na vedomie korešpondenciu Ing. Ivana Šťastného, ekonomického a finančného 

riaditeľa TAVOS, a.s. primátorovi mesta Trnava „Prehľad o fakturácii od spoločnosti 

AXEL TT, s.r.o. Trnava“, 

2. konštatuje, že uvedená korešpondencia nemá charakter sťažnosti proti voleným 

predstaviteľom mesta Trnava, 

3. berie na vedomie skutočnosť, že predmetnou korešpondenciou sa zároveň zaoberá 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorá 

je kompetentným orgánom v prípade porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

4. odkladá predmetnú korešpondenciu ako nedôvodnú bez ďalšieho šetrenia veci. 

 

Hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 – Ing. Jozef Pobiecký) bolo uznesenie č. 6 

schválené.  
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2. Na základe vzniknutej situácie, kedy sa komisia na riešenie mandátov a sťažností zaoberala 

podaním, ktoré nepatrí do pôsobnosti tejto komisie, navrhol predseda komisie upraviť rokovací 

poriadok komisie. Komisia na základe návrhu predsedu komisie prijala uznesenie č. 7: 

 

Komisia na riešenie mandátov sťažností Mestského zastupiteľstva mesta Trnava mení a dopĺňa 

rokovací poriadok komisie nasledovným spôsobom: 

 

1. V čl. III sa dopĺňa bod 11, ktorý znie:  

„11. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže predseda komisie rozhodnúť o prerokovaní 

veci korešpondenčne (prostredníctvom elektronickej pošty). Hlasovanie členov komisie v tomto 

prípade sa uskutoční spôsobom Per rollam.“ 

 

2. V čl. III sa body 11 – 14 označujú ako body 12 – 15.  

 

Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo uznesenie č. 7 schválené. 

 

3. Po krátkej diskusii bolo zasadnutie komisie ukončené. 

 

 

 

V Trnave, dňa 8. decembra 2015 

 

 

 

Zápisnicu schválil: Mgr. Rastislav Mráz, predseda komisie v.r.  

 

Zápisnicu vyhotovil: Ing. Ďurkovičová Božena, sekretárka komisie  

     


