
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 20. 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: 

Adam Peciar, poslanec mestského zastupiteľstva 

Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór 

Ing. Božena Ďurkovičová, sekretárka komisie 

 

Program rokovania komisie: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania komisie 

2. Prerokovanie listu Mestskej televízie Trnava s.ro. poslancom MZ 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

K jednotlivým bodom programu: 

 

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

rokovania.  

2. Predseda komisie Mgr. Mráz oboznámil členov komisie s listom riaditeľky MTT s.r.o. a predsedu 

dozornej rady MTT s.r.o. zo dňa 12.05.2015, v ktorom sa uvádza: „Apelujeme na všetkých 

poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava, aby sa nesnažili priamo či nepriamo 

ovplyvňovať obsahovú a konečnú finálnu podobu spravodajských príspevkov, ktoré vysiela MTT 

vo svojom spravodajskom bloku s názvom Trnavský magazín. Reagujeme tak predovšetkým na 

poslanca Peciara, ktorý neprimerane komunikoval s koordinátorkou redakcie spravodajstva 

(rétorika hraničiaca s vyhrážaním sa) v súvislosti s redakčným príspevkom o jeho hlasovaní za 

poslanca Štefunka.“  

Prítomný poslanec p. Peciar uviedol, že si nie je vedomý, žeby pri jeho komunikácii 

s redaktorkou MTT s.r.o. išlo o nejaký neprimeraný nátlak . 

Komisia konštatovala, že redaktorka MTT s.r.o. nepredložila písomnú sťažnosť na poslanca MZ. 

List MTT s.r.o. zo dňa 12.05.2015 nespĺňa základné znaky sťažnosti podľa § 3 ods. 1 písm. a) 

a b) zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, preto komisia uvedenú záležitosť nebude riešiť ako 

sťažnosť.  

Komisia vzala list MTT s.r.o. zo dňa 12.05.2015 na vedomie.    

3. Po krátkej diskusii bolo zasadnutie komisie ukončené. 

 

 

V Trnave, dňa 20. mája 2015 

 

 

 

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

 

Zápisnicu vyhotovil: Ing. Ďurkovičová Božena, sekretárka komisie  

     


