
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 26.1.2012 o 15,00 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. 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. Stanovisko komisie k ročnej správe o kontrolnej činnosti útvaru 

hlavného kontrolóra mesta v rozsahu podaných sťažností za rok 2011  

4. Stanovisko komisie k informatívnej správe o rozbore   sťažností za 

rok 2011 

5. Diskusia 

6. Záver  

 

 

K jednotlivým bodom programu: 

 

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

s materiálom, ktorý obdržali k zasadnutiu komisie a s programom zasadnutia, ktorý členovia 

komisie jednohlasne schválili.  

 

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

 

3. Predseda komisie JUDr. Dvorský požiadal hlavného kontrolóra, aby oboznámil členov komisie so 

správou o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta v rozsahu podaných sťažností za rok 2011. 

Túto správu predkladá hlavný kontrolór mestskému zastupiteľstvu na základe § 18f zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., uznesení MZ č. 1005 zo dňa 23.11.2010 a č. 129 zo 

dňa 28.6.2011, ako aj Zásad postupu pri uplatňovaní zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach 

v podmienkach samosprávy mesta Trnava. Súčasťou správy o činnosti útvaru hlavného 

kontrolóra je správa o kontrolnej činnosti, rozbor sťažností a ostatná činnosť. Podľa §18f ods. 4 

zákona 369/1990 Zb. hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť 

výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi, v našom prípade 

primátorovi mesta. Podľa týchto ustanovení informovanosť každého poslanca mestského 

zastupiteľstva a primátora mesta je maximálna a zaručená zákonom. Ing. Holkovič informoval 
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o kontrolách vykonávaných pracovníkmi útvaru hlavného kontrolóra v roku 2011, ktoré boli 

vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným mestským zastupiteľstvom.  

 
4. Súčasťou správy o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra je aj informatívna správa 

o rozbore sťažností za rok 2011. Hlavný kontrolór Ing. Holkovič a pracovníčka útvaru hlavného 

kontrolóra Ing. Ďurkovičová informovali členov komisie o sťažnostiach podľa zákona č. 9/2010 

Z.z. o sťažnostiach, ktoré boli v roku 2011 doručené na mesto Trnava.  V roku 2011 bolo na útvar 

hlavného kontrolóra doručených 116 podaní, ktoré boli posudzované z hľadiska definície 

sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach. Z nich bolo 24 podaní identifikovaných ako sťažnosť 

podľa zákona. Osem sťažností bolo vybavených na mestskej polícii (7 neopodstatnených, 1 

sťažnosť bola odložená), dvanásť sťažností bolo vybavených na MsÚ Trnava (7 

neopodstatnených, 4 sťažnosti nebolo možné prešetriť bežnými metódami kontroly, 1 sťažnosť je 

v procese vybavovania), jednu sťažnosť vybavila komisia na riešenie mandátov a sťažností (vo 

veci koná súd), tri sťažnosti boli vybavené postúpením. Pracovníci útvaru hlavného kontrolóra 

odpovedali na otázky poslancov, týkajúce sa niektorých konkrétnych sťažností. JUDr. Dvorský 

navrhol po oboznámení sa s dokumentom – Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta 

Trnava za rok 2011, prijať uznesenie v nasledujúcom znení: Komisia na riešenie mandátov 

a sťažností prerokovala obsah správy o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na rok 

2011. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie 

v predloženej podobe. Návrh uznesenia bol schválený jednohlasne. 

 

5. Členovia komisie sa po oboznámení s materiálom č. 1 a č. 2 v rámci diskusie zaoberali 

problematikou a informáciami, ktoré boli obsahom správy o činnosti útvaru hlavného kontrolóra 

v rozsahu podaných sťažností za rok 2011, i s materiálom informatívnej správy o rozbore 

sťažností za rok 2011. K uvedenej problematike obsiahnutej v spisových materiáloch sa členovia 

komisie zaoberali v teoretickej i praktickej rovine. V rámci diskusie sa členovia komisie 

informovali o niektorých aktivitách z VMČ, pri ktorých sa riešia rôzne sťažnosti a pripomienky 

občanov – ako napr. poškodzovanie kultúrneho objektu morovej kaplnky na Kopánke, 

obťažovanie občanov skupinkami rómov pred nákupným centrom Kaufland a iné. Diskusiu 

uzatvoril predseda komisie JUDr. Dvorský s konštatovaním, že predložené a prejednané materiály 

charakterizujú činnosť na úseku kontroly a riešenie sťažností na útvare hlavného kontrolóra za 

rok 2011. 
 

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

 

 

 

V Trnave, dňa 26.1.2012 

 

 

 

 

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

 

 
Zápisnicu vyhotovil:  Ing. Ďurkovičová, sekretárka komisie   

 

     


