
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 4. februára 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: 

Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór 

Ing. Božena Ďurkovičová, sekretárka komisie 

 

Program rokovania komisie: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania komisie 

2. Oboznámenie sa s právnou úpravou a náplňou práce komisie 

3. Schválenie náplne a zásad činnosti komisie 

4. Schválenie rokovacieho poriadku komisie 

5. Stanovisko komisie k informatívnej správe o sťažnostiach za rok 

2014 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K jednotlivým bodom programu: 

 

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

rokovania. Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený program rokovania 

komisie tak, ako bol uvedený v pozvánke.  

 

2. Predseda komisie Mgr. Mráz oboznámil členov komisie s právnou úpravou a náplňou práce 

komisie. 

 

3. Komisia prerokovala obsah dokumentu Náplň a zásady činnosti poslaneckej komisie na riešenie 

mandátov a sťažností pri Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava, ktorý bol členom komisie 

zaslaný elektronicky. Hlavný kontrolór Ing. Krátky navrhol zmenu článku III. bod č. 5 na znenie: 

„na svoje zasadnutia môže komisia prizývať hlavného kontrolóra prípadne iné osoby podľa 

uváženia komisie“. Predseda komisie Mgr. Mráz spresnil návrh hlavného kontrolóra nasledovne:  

„na svoje zasadnutia môže komisia prizývať hlavného kontrolóra prípadne iné osoby podľa 

návrhu predsedu“. Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý návrh predsedu 

komisie na zmenu textu článku III. bod č. 5 dokumentu.  

Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie komisie č. 1, ktorým 

bol dokument Náplň a zásady činnosti poslaneckej komisie na riešenie mandátov a sťažností pri 

Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava schválený so zapracovaním vzneseného návrhu.  

 

4. Komisia prerokovala obsah dokumentu Rokovací poriadok komisie na riešenie mandátov 

a sťažností Mestského zastupiteľstva v Trnave. Návrh dokumentu bol členom komisie zaslaný 

elektronicky.  

Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie komisie č. 2 ktorým 

bol Rokovací poriadok komisie na riešenie mandátov a sťažností Mestského zastupiteľstva v 

Trnave schválený v zmysle návrhu.  
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5. Hlavný kontrolór Ing. Krátky informoval komisiu o rozbore sťažností doručených na Mesto 

Trnava v roku 2014. Informatívna správa o sťažnostiach za rok 2014 je súčasťou Správy 

o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2014, ktorú predloží hlavný kontrolór 

na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 17.02.2015.  

Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie komisie č. 3, ktorým 

komisia vzala informáciu o rozbore sťažností na vedomie.  

 

6. Po krátkej diskusii bolo zasadnutie komisie ukončené. 

 

 

V Trnave, dňa 4. februára 2015 

 

 

 

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

 

Zápisnicu vyhotovil: Ing. Ďurkovičová Božena, sekretárka komisie  

     


