
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 13.3.2012 o 14,30 hod v kancelárii hlavného kontrolóra mesta Trnava 

na Radnici, Hlavná 1, Trnava. 

 

 

Prítomní členovia komisie: 

Predseda komisie:  JUDr. Štefan Dvorský 

Podpredseda komisie:  Ing. Blažena Královičová 

Členovia komisie:                   Ing. Peter Benčat PhD. 

    Mgr. Marian Rozložník 

    MUDr. Jana Fridrichová 

 

Prizvaní: 

Ing. arch. Milan Horák, vedúci OÚRaK 

Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór 

Ing. Božena Ďurkovičová, sekretárka komisie 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania komisie: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania komisie 

2. Kontrola úloh z predchádzajúcej komisie 

3. Prerokovanie sťažnosti zo dňa 14.2.2012 

4. Diskusia 

5. Záver  

 

 

K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Predseda komisie JUDr. Dvorský privítal členov komisie na zasadnutí. Oboznámil ich 

s programom rokovania, ktorý členovia komisie jednohlasne schválili.  

 

2. Kontrola úloh: na predchádzajúcom zasadnutí komisie neboli uložené žiadne úlohy.  

 

3. Predseda komisie JUDr. Dvorský informoval prítomných členov komisie o sťažnosti, ktorá bola 

doručená primátorovi mesta dňa 14.2.2012. Anonymný pisateľ v liste poukazuje na „odmeny pre 

poslancov za vybavenie IBV 3B Za Traťou“. Primátor mesta postúpil podanie listom dňa 

22.2.2012 na Krajské riaditeľstvo PZ, odbor boja proti korupcii Západ, vysunuté pracovisko 

Trnava. Zároveň primátor postúpil toto podanie na prerokovanie komisii na riešenie mandátov 

a sťažností.  

Členovia  komisie sa na zasadnutí oboznámili s obsahom anonymnej sťažnosti zo dňa 14.2.2012. 

Po preštudovaní podania konštatovali, že z obsahu listu nie je možné zistiť, proti komu táto 

sťažnosť smeruje. Podanie neobsahuje žiadne konkrétne informácie, ktoré by bolo možné 

preskúmať metódami kontroly. 

Ing. Arch. Horák, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií v krátkosti informoval o postupe 

Mesta Trnava pri schvaľovaní zmeny územného plánu pri realizovaní IBV Za traťou 3 a 4. 

Ing. Holkovič, hlavný kontrolór, informoval členov komisie o podobnom podaní z 3.9.2010, kedy 

bola na mesto Trnava doručená sťažnosť podobného obsahu, taktiež anonymná, na ktorú sa 

pisateľ vo svojej sťažnosti zo dňa 14.2.2012 odvoláva. Sťažnosť zo dňa 3.9.2010 bola 
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prešetrovaná komisiou na riešenie mandátov a sťažností dňa 21.10.2010. Komisia vtedy 

konštatovala, že z predložených dokumentov, ani z osobných skúseností členov komisie 

nevzniklo žiadne podozrenie z trestného činu korupcie poslancami mestského zastupiteľstva. 

Anonymné podanie zo dňa 3.9.2010 bolo z uvedených dôvodov odložené. 

  

Členovia komisie vzali poskytnuté informácie na vedomie. Vyjadrili súhlasné stanovisko k 

postupu primátora mesta, ktorý listom zo dňa 22.2.2012 postúpil podanie na Krajské riaditeľstvo 

policajného zboru, odbor boja proti korupcii.  

 

4. Členovia komisie sa v rámci diskusie informovali o niektorých aktivitách z VMČ, pri ktorých sa 

riešia rôzne sťažnosti a pripomienky občanov – ako napr. opakované sťažnosti rodiny Santových 

z lokality Pekné pole, budovanie Piešťanskej cesty, budovanie severného obchvatu mesta, 

problémový prejazd áut cez Cukrovú a Loveckú ulicu. 
 

5. JUDr. Dvorský poďakoval všetkým prítomným za účasť a stretnutie komisie ukončil.  

 

 

 

V Trnave, dňa 13.3.2012 

 

 

 

 

Zápisnicu schválil:  JUDr. Dvorský, predseda komisie  ................................. 

 

 
Zápisnicu vyhotovil:  Ing. Ďurkovičová, sekretárka komisie   

 

     


