
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 31.1.2011 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. Božena Ďurkovičová, sekretár KRMS 

Ing. Elena Osvaldová, pracovníčka útvaru hlavného kontrolóra 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania komisie: 

 

1. Otvorenie 

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 2010  

4. Stanovisko komisie k informatívnej správe o rozbore sťažností za rok 2010 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

 
 

K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Predseda komisie JUDr. Dvorský privítal členov komisie na zasadnutí. Zároveň tlmočil 

ospravedlnenie sa hlavného kontrolóra p. Ing. Holkoviča, ktorý sa z vážnych osobných dôvodov 

nemohol zasadnutia komisie zúčastniť. Prítomných členov komisie oboznámil s programom 

zasadnutia, ktorý členovia komisie jednohlasne schválili.  

 

2. Kontrola úloh: zapisovateľka komisie p. Ing. Ďurkovičová oboznámila, že dokumenty schválené 

na prvom zasadnutí komisie na riešenie mandátov a sťažností dňa 19.1.2011 

a. Náplň a zásady činnosti poslaneckej komisie na riešenie mandátov a sťažností pri 

Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava  

b. Rokovací poriadok komisie na riešenie mandátov a sťažností Mestského zastupiteľstva 

v Trnave 

boli predložené primátorovi mesta Ing. Vladimírovi Butkovi. Táto úloha vyplývala z uznesenia č. 

7 z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 21.12.2010. 

 

3. Ing. Osvaldová, pracovníčka útvaru hlavného kontrolóra oboznámila členov KRMS s prvou 

časťou Správy o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2010, - kontrolná 

činnosť. Informovala o kontrolách vykonávaných pracovníkmi útvaru hlavného kontrolóra v roku 

2010, ktoré boli vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným mestským 
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zastupiteľstvom. Ing. Osvaldová a Ing. Ďurkovičová odpovedali na otázky poslancov, týkajúce sa 

vybraných kontrol.  

 
4. Ing. Ďurkovičová oboznámila členov komisie s obsahom druhej časti Správy o činnosti útvaru 

hlavného kontrolóra – Informatívna správa o rozbore sťažností za rok 2010. Odpovedala na 

otázky, týkajúce sa niektorých konkrétnych sťažností. Informovala o prešetrovaní konkrétnej 

sťažnosti zaevidovanej pod číslom S-15/2010 – na postup príslušníkov MsP. Poslanci si vypočuli 

obsah sťažnosti, stanovisko prešetrovaných príslušníkov MsP a výsledok prešetrenia zo zápisnice 

o prešetrení sťažnosti.   

 

5. JUDr. Dvorský navrhol po oboznámení sa s dokumentom – Správa o činnosti útvaru hlavného 

kontrolóra mesta Trnava za rok 2010, prijať uznesenie v nasledujúcom znení: Komisia na riešenie 

mandátov a sťažností prerokovala obsah ročnej správy o činnosti útvaru hlavného kontrolóra 

mesta Trnava na rok 2010. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu predložený materiál 

zobrať na vedomie v predloženej podobe. Návrh uznesenia bol schválený jednohlasne. 

V rámci rôzneho predseda komisie JUDr. Dvorský navrhol za spravodajcu k predloženým 

dokumentom na rokovanie MZ člena komisie a člena Mestskej rady p. Mgr. Rozložníka.  

 
6. V rámci diskusie sa členovia komisie zaoberali kritériami pri posudzovaní podaných sťažností, 

najmä rôzne okruhy sťažností, systém ich prešetrenia, prijaté opatrenia a pod. Témou odbornej 

diskusie boli i niektoré sťažnosti, ktoré boli na Útvar hlavného kontrolóra podané v roku 2010. 

V diskusii členovia KRMS požiadali, aby skratky používané v texte správy boli najprv rozpísané 

v plnom znení, a až za tým bude označená skratka, ktorá sa bude používať ďalej v texte. JUDr. 

Dvorský požiadal členov komisie, na  uvážlivé vyjadrovanie o problematike sťažností, nakoľko je 

potrebné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli z obsahu spisu. Podľa 

zákona o sťažnostiach sa dokonca informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca 

s vybavovaním sťažností, nesprístupňujú podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a tiež zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

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

nebude potrebné riešiť aktuálne vzniknutú situáciu, komisia sa najbližšie stretne koncom júna 

2011.   

 

 

 

V Trnave, dňa 1.2.2011 

 

 

 

 

Zápisnicu schválil:  JUDr. Dvorský, predseda komisie   

 

 
Zápisnicu vyhotovil:  Ing. Ďurkovičová, sekretárka komisie 

 

     


