
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 8.11.2012 o 14,30 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. Augustín Hambálek, poslanec MZ 

Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ 

Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ 

Mgr. Michal Dzurjanin, vedúci OOaVS MsÚ Trnava 

Ing. Ľubomír Krajčovič, konateľ a gen. riaditeľ TT-KOMFORT s.r.o. 

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. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov – podnet občana 

4. Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach – informácia o sťažnostiach 

občanov za obdobie 2012 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver  

 

 

K jednotlivým bodom programu: 

 

1. Predseda komisie JUDr. Dvorský privítal členov komisie na zasadnutí a oboznámil ich 

s programom rokovania. Navrhol doplniť do programu rokovania bod číslo 5 - prerokovanie 

návrhu odpovede na sťažnosť poslanca PhDr. Miloša Krištofíka - „sťažnosť na porušenie zákona 

o obecnom zriadení“. Členovia komisie návrh prijali a zmenený program rokovania komisie 

jednomyseľne schválili.  

 

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

 

3. Dňa 12.9.2012 bol primátorovi mesta doručený list ev.č. 67276/2012 od p. Ladislava Vadoviča, 

bytom A. Kubinu 6 Trnava, ktorý pisateľ listu zaslal na vedomie aj ďalším poslancom MZ – Ing. 

Hambálkovi, Mgr. Lančaričovi a p. Čavojskému. Uvedení poslanci MZ boli prizvaní na 

zasadnutie komisie. Pisateľ vyjadril nespokojnosť s odpoveďami na žiadosti o sprístupnenie 
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informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. V liste použil 

viaceré invektívy voči zamestnancom Mesta Trnava, ktorí poskytujú občanom informácie podľa 

zákona o informáciách. Prítomní boli informovaní o postupe mesta pri vybavovaní žiadostí 

občanov v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. a zároveň boli oboznámení s návrhom odpovede 

pisateľovi listu, ktorý vzali na vedomie.  

 

4. Ing. Ďurkovičová, pracovníčka útvaru hlavného kontrolóra, informovala členov komisie 

o sťažnostiach, ktoré boli k dnešnému dňu zapísané do centrálnej evidencie sťažností. V roku 

2012 bolo doručených na Mesto Trnava 16 sťažností, z ktorých:  

 

a. 11 sťažností bolo prešetrených kontrolou opodstatnenosti podľa § 18 zákona o sťažnostiach, 

z toho 

a. 10 bolo neopodstatnených 

b. 1 bola opodstatnená v jednom bode zo štyroch bodov 

b. 1 sťažnosť bola odložená podľa § 5 a 6 zákona o sťažnostiach  

c. 3 sťažnosti boli postúpené podľa § 9 a 11 zákona o sťažnostiach 

d. 1 sťažnosť bola vrátená podľa § 4 zákona o sťažnostiach. 

 

Členovia komisie vzali informáciu na vedomie 

 

5.  Dňa 18.9.2012 bola na Mesto Trnava doručená „sťažnosť na porušenie zákona o obecnom 

zriadení“, od poslanca MZ PhDr. Miloša Krištofíka, Coburgova 11 Trnava, ktorú podpísalo 

ďalších 656 obyvateľov Coburgovej ulice a štvrte Tulipán. V sťažnosti občania upozorňujú na 

neúnosnú situáciu v lokalite Coburgovej ulice a štvrte Tulipán, týkajúcu sa neprispôsobivých 

obyvateľov mesta Trnava z radov majoritnej populácie ako aj cigánskeho etnika.  

„Naša štvrť je neslávne známa napríklad najväčším výjazdom hasičského zboru v rámci 
celej Slovenskej republiky, ďalej zvýšenou kriminalitou, krádežami, výtržnosťami, 
predajom drog, znečisťovaním prostredia odpadkami, neudržateľnými hygienickými 
podmienkami, výskytom potkanov, ďalších hlodavcov a túlavých psov, rizikom 
epidemiologických ochorení, rizikovým prostredím na výchovu detí a dorastajúcej 
mládeže, doslova nemožnosťou slobodne sa pohybovať po uliciach vo večerných 
hodinách bez rizika okradnutia, obťažovania pejoratívnymi rečami a vulgarizmami, či 
prepadnutia. 
Neprispôsobiví občania, žijúci v tejto lokalite nám znemožňujú plnohodnotný život, ktorý 
nám ústava tohto štátu garantuje. Navyše, ich činnosť značne znehodnocuje nehnuteľný 
a často aj hnuteľný majetok nielen náš, ale aj majetok mesta. Zákon č. 369/1990 Zb. 
jasne deklaruje povinnosť primátora a mestského zastupiteľstva starať sa o majetok 
mesta a zveľaďovať ho a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. 
Teda sa pýtame: Porušuje mesto Trnava zákon?“ 
 
Sťažnosť bola predložená na rokovanie mestskej rady dňa 30.10.2012 a mestského 
zastupiteľstva dňa 6.11.2012. Súčasťou materiálov predložených na rokovanie MZ boli 
stanoviská komisií – bytovej, sociálnej a zdravotnej, stavebnej, územného plánovania 
a kultúrnych pamiatok, majetkovej a finančnej. V materiáloch predkladaných mestským 
úradom je uvedený súpis činnosti, ktoré vykonalo mesto pre elimináciu uvedených 
negatív (činnosť mestskej polície, zriadenie komunitného centra, sociálna práca, odvoz 
komunálneho odpadu, zneškodňovanie divokých skládok, údržba zelene, zhodnotenie 
majetko-právneho stavu). V materiáloch sú zhrnuté opatrenia vykonané za posledných 
približne dvadsať rokov, ktorými sa samospráva mesta snažila riešiť situáciu na 
Coburgovej ulici. Dňa 30.10.2012 bola pred zasadnutím mestskej rady vykonaná 
obhliadka nehnuteľností na Coburgovej ulici, kde sa členovia mestskej rady oboznámili 
so situáciou priamo v teréne. Pri obhliadke bolo zistené, že stavba nachádzajúca sa na 
Coburgovej ulici č. 58 je poškodená nad rámec bežného opotrebenia. Nakoľko ide 
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o vysoký rozsah poškodenia, ktorý nemohol byť spôsobený bežnou prevádzkou 
a poveternostnými vplyvmi, podá primátor mesta trestné oznámenie pre podozrenie zo 
spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci a ohrozenia zdravia a života voči 
neznámemu páchateľovi. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 6.11.2012 boli 
prizvaní poslanci NR SR: pán poslanec Jozef Viskupič, Igor Matovič, Peter Pollák – 
splnomocnenec vlády pre rómske otázky. Z ich strany bola prisľúbená pomoc pri riešení 
záležitostí rómskych komunít. Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 6.11.2012 prijalo 
jednomyseľne nasledovné uznesenie: 

 
1. MZ ukladá Mestskému úradu v Trnave vyriešiť sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 

Z.z. o sťažnostiach a predkladateľovi sťažnosti zaslať odpoveď 
2. Vytvoriť pracovnú skupinu zo zamestnancov Mesta Trnava a poslancov MZ, ktorá 

predloží návrh riešenia problematiky neprispôsobivých občanov v meste Trnava. 
3. MZ žiada poslanecké kluby v MZ a nezávislých poslancov MZ o nomináciu 

poslancov do predmetnej komisie. 
 

Komisia na riešenie mandátov a sťažností sa stotožnila so závermi mestskej rady  
a mestského zastupiteľstva a s navrhnutými riešeniami . 

 
Na zasadnutí komisie na riešenie mandátov a sťažností informoval hlavný kontrolór 
prítomných členov komisie, že podanie PhDr. Krištofíka, označené ako sťažnosť, svojím 
obsahom nenapĺňa znaky sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, preto 
nie je možné pri vybavovaní tohto podania formálne postupovať podľa ustanovení 
zákona o sťažnostiach. To nič nemení na skutočnosti, že problém neprispôsobivých 
občanov v Trnave je potrebné riešiť. Predložil členom komisie návrh odpovede v zmysle 
uznesenia MZ konaného dňa 6.11.2012. Členovia komisie nemali k predloženému 
návrhu odpovede pripomienky. 

 
6. V bode rôzne a diskusia neboli žiadne príspevky. 

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

komisie ukončil.  
 
 

 

V Trnave, dňa 9.11.2012 

 

 

 

 

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

 

 
Zápisnicu vyhotovil:  Ing. Ďurkovičová, sekretárka komisie   

 

     


