
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 21. októbra 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:                   Ing. Jozef Pobiecký 

    Ing. Bystrík Stanko 

    Mgr. Peter Haščík 

 

Ospravedlnení členovia komisie: 

Podpredseda komisie:  Mgr. Ing. Marián Galbavý 

 

Prizvaní: 

Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór 

Ing. Božena Ďurkovičová, sekretárka komisie 

 

Program rokovania komisie: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania komisie 

2. Prerokovanie podania v súvislosti s činnosťou komisie pre výber 

konateľa obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o. 

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 podaním od Mgr. Ing. Juraja T., bytom 

Vajanského 10, Trnava 917 01, zo dňa 09.09.2015, označeným ako „Podnet na začatie kontrolnej 

činnosti v súvislosti s plnením uznesenia mestského zastupiteľstva č. 105/2015“. Pisateľ v liste 

vyjadril námietku manipulácie výberového konania na obsadenie pozície konateľa spoločnosti 

TT-IT, s.r.o. zo strany niektorých členov výberovej komisie.  

 

Komisia sa oboznámila so stanoviskom hlavného kontrolóra mesta Trnava, nakoľko podanie zo 

dňa 09.09.2015 bolo adresované na hlavného kontrolóra mesta Trnava. Hlavný kontrolór 

konštatoval, že z hľadiska kompetencií hlavného kontrolóra, ustanovených v § 18d zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov, činnosť komisie zriadenej Mestským 

zastupiteľstvom mesta Trnava za účelom výberu konateľa obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o., 

Trhová 2, Trnava nie je v kontrolnej pôsobnosti hlavného kontrolóra. Podnet od Mgr. Ing. Juraja 

T. vo veci preskúmania postupu komisie pre výber konateľa obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o., 

Trhová 2 Trnava bol z uvedeného dôvodu postúpený komisii na riešenie mandátov a sťažností pri 

Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava na ďalšie konanie. 

  

Komisia sa oboznámila s písomným stanoviskom predsedu dozornej rady spoločnosti TT-IT, 

s.r.o., ktorý podrobne opisoval celý proces výberového konania. Predseda komisie Mgr. Rastislav 

Mráz na začiatku rokovania oznámil, že v predmetnej veci sa cíti byť v konflikte záujmov z titulu 

svojho členstva v dozornej rade predmetnej spoločnosti a z uvedeného dôvodu na zasadnutí 

komisie na riešenie mandátov a sťažnosti nebude hlasovať. 

 

Komisia zhodnotila priebeh výberového konania: 
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Dňa 28.4.2015 bola uznesením mestského zastupiteľstva č. 105/2015 určená komisia pre výber 

konateľa obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava v zložení: 

 3 členovia dozornej rady spoločnosti, 

 5 zástupcov poslaneckých klubov zastúpených v Mestskom zastupiteľstve Mesta Trnava, 

 1 zástupca zamestnancov obchodnej spoločnosti. 

Členom dozornej rady bolo uložené organizačne zabezpečiť vykonanie výberového konania na 

pozíciu konateľa spoločnosti a o výbere oboznámiť primátora mesta. 

 

Proces výberového konania ako aj činnosť predmetnej výberovej komisie bol celý čas 

organizačne riadený a usmerňovaný uzneseniami Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. To 

spustilo proces výberového konania na konateľa spoločnosti TT-IT, s.r.o. schválením uznesenia č. 

105/2015 na svojom zasadnutí dňa 28.4.2015. Na zasadnutí dňa 23.6.2015 bolo uznesením 

mestského zastupiteľstva schválené predĺženie lehoty na vykonanie predmetného výberového 

konania do 31.8.2015. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 8.9.2015 bolo 

taktiež uznesením rozhodnuté o stiahnutí materiálu na voľbu konateľa spoločnosti TT-IT, s.r.o. 

a zopakovaní procesu výberového konania v lehote vykonania do 10.10.2015. 

 

Stanovisko komisie na riešenie mandátov a sťažností: 

 

V zmysle príslušnej legislatívy je stanovisko zriadenej dočasnej komisie mestského zastupiteľstva 

(komisie pre výber konateľa spoločnosti) iba odporúčajúce, nakoľko právomoc schvaľovať 

zástupcov mesta do štatutárnych orgánov právnických osôb založených mestom patrí v súlade 

s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. 

predpisov do výlučnej kompetencie mestského zastupiteľstva. Ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení nesk. predpisov zároveň vylučuje 

povinnosť výberového konania na pozíciu vedúceho zamestnanca, ktorá je ustanovená voľbou 

alebo vymenovaním kolektívnym orgánom. 

Komisia na riešenie mandátov a sťažností konštatuje, že komisia na výber konateľa obchodnej 

spoločnosti TT-IT s.r.o. postupovala v súlade s obsahom uznesení mestského zastupiteľstva, 

týkajúcich sa výberu konateľa obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o. Okrem uznesení mestského 

zastupiteľstva komisia pri výbere konateľa nie je limitovaná žiadnou ďalšou legislatívou. Na 

základe dostupných informácií komisia na riešenie mandátov a sťažností konštatuje, že komisia 

pre výber konateľa spoločnosti TT-IT, s.r.o. postupovala celý čas v súlade s princípom 

transparentnosti a nediskriminácie a podanie sa odkladá ako nedôvodné.  

 

Komisia na riešenie mandátov a sťažností Mestského zastupiteľstva mesta Trnava po prerokovaní 

hlasovaním (za 3, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 – Mgr. Rastislav Mráz) prijala uznesenie č. 5:  

 

Komisia na riešenie mandátov a sťažností schvaľuje stanovisko k podaniu zo dňa 09.09.2015 

v súvislosti s činnosťou komisie pre výber konateľa obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o. 

 

  

3. Po krátkej diskusii bolo zasadnutie komisie ukončené. 

 

 

 

V Trnave, dňa 21. októbra 2015 

 

 

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

 

Zápisnicu vyhotovil: Ing. Ďurkovičová Božena, sekretárka komisie  

     


