
Z á p i s n i c a 
 

zo  zasadnutia Komisie na riešenie mandátov a sťažností (ďalej len komisia) pri Mestskom zastupiteľstve 

mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa 12. mája 2015 o 16,00 hod v kancelárii hlavného kontrolóra mesta 

Trnava na Radnici, Hlavná 1, Trnava. 

 

Prítomní členovia komisie: 

Predseda komisie:  Mgr. Rastislav Mráz 

Podpredseda komisie:  Mgr. Ing. Marián Galbavý 

Členovia komisie:                   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 mandátu poslanca MZ 

3. Prerokovanie listu Mestskej televízie Trnava s.r.o. poslancom MZ 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

K jednotlivým bodom programu: 

 

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

rokovania. Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol program rokovania komisie 

schválený.  

 

2. Predseda komisie Mgr. Mráz oboznámil členov komisie so situáciou, keď poslanec mestského 

zastupiteľstva Adam Peciar viacnásobne hlasoval za neprítomného poslanca Šimona Štefunka na 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 28.4.2015.  

Organizačný a rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Trnava neobsahuje postup pri 

riešení vzniknutej situácie. Ako analógiu možno použiť ustanovenie § 39 ods. 6 zákona č. 

350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov, ktorý ustanovuje: „Pri hlasovaní poslanca je zastúpenie iným poslancom alebo inou 

osobou vylúčené. Proti poslancovi, ktorý hlasoval za iného poslanca, sa začne disciplinárne 

konanie.“ Podľa ustanovenia § 139 ods. 3 cit. zákona, ak mandátový a imunitný výbor zistí, že 

poslanec závažným spôsobom porušil poslanecký sľub alebo porušil zákaz hlasovania za iného 

poslanca, odporučí národnej rade, aby poslancovi navrhla vzdať sa funkcie poslanca.   

Uvedená legislatívna citácia sa však týka výlučne poslancov najvyššieho zákonodarného zboru, a 

preto nie je možné rigorózne trvať na aplikácii identického postupu, nakoľko tento by mohol byť 

spochybnený prípadným následným súdnym konaním. Incident je preto potrebné riešiť 

predovšetkým v rovine etickej. 

Na základe ustanovenia § 21 ods. 1 písm. g) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov sa priestupku dopustí ten, kto sa úmyselne neoprávnene vydáva za 

verejného činiteľa. V tomto prípade je možné identifikovať znaky skutkovej podstaty uvedeného 

priestupku, nakoľko je dostatočne preukázané, že poslanec Adam Peciar sa vydával za iného 

verejného činiteľa, totiž za poslanca Šimona Štefunka. 

Členovia komisie vyjadrili svoj názor k vzniknutej situácii a prezentovali návrhy, ako daný stav 

riešiť.   

 

Komisia na riešenie mandátov a sťažností MZ mesta Trnava po prerokovaní hlasovaním (za 5, 

proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) prijala uznesenie č. 3:  
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Komisia na riešenie mandátov a sťažností Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

 

1. berie na vedomie 

že na rokovaní mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 28.4.2015 

prišlo k porušeniu základných etických a demokratických princípov 

rozhodovania zastupiteľského zboru mesta Trnava zo strany poslancov 

Adama Peciara a Šimona Štefunka 

2. vyzýva  

poslancov Adama Peciara a Šimona Štefunka aby sa vyjadrili k 

predmetnému skutku a prijali príslušné morálne konzekvencie písomným 

aktom adresovaným primátorovi mesta (na vedomie komisii na riešenie 

mandátov a sťažností) 

Termín: 19.5.2015 

 

3.  odporúča  

mestskému zastupiteľstvu uložiť úlohu Mestskému úradu v Trnave 

vypracovať návrh Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy 

mesta Trnava a zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku mestského 

zastupiteľstva  a tieto predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava 

Termín: 31.8.2015 

 

Komisia na riešenie mandátov a sťažností MZ mesta Trnava ďalej po prerokovaní hlasovaním (za 

4, proti 1 - Mgr. Ing. Marián Galbavý , zdržal sa 0, nehlasoval 0) prijala uznesenie č. 4:  

 

Komisia na riešenie mandátov a sťažností Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

 

1. poveruje: predsedu komisie na riešenie mandátov a sťažností podať podnet na 

Okresný úrad v Trnave za účelom prešetrenia skutočnosti, či konaním 

poslanca Adama Peciara na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 

28.4.2015 došlo k spáchaniu priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. g) 

zákona o priestupkoch.   

Termín: 19.5.2015 

 

 

3. Komisia bola oboznámená s listom dozornej rady a riaditeľky Mestskej televízie Trnava s.r.o. zo 

dňa 12.05.2015, ktorým apelujú na všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava, 

aby sa nesnažili priamo či nepriamo ovplyvňovať obsahovú a konečnú finálnu podobu 

spravodajských príspevkov, ktoré vysiela Mestská televízia Trnava s.r.o. vo svojom 

spravodajskom bloku s názvom Trnavský magazín. Komisia sa bude týmto listom zaoberať na 

svojom ďalšom zasadnutí dňa 20.5.2015, na ktoré bude prizvaný poslanec Adam Peciar. 

 

4. Po krátkej diskusii bolo zasadnutie komisie ukončené. 

 

 

V Trnave, dňa 12. mája 2015 

 

 

 

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

 

Zápisnicu vyhotovil: Ing. Ďurkovičová Božena, sekretárka komisie  

     


