
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 19.1.2011 o 14,30 hod v kancelárii hlavného 
kontrolóra mesta Trnava na Radnici, Hlavná 1, Trnava. 
 
 
Prítomní členovia komisie: 
Predseda komisie:  JUDr. Štefan Dvorský 
Členovia komisie:  Ing. Blažena Královičová  

Ing. Peter Benčat PhD. 
    Mgr. Marian Rozložník 
    MUDr. Jana Fridrichová 
 
Prizvaní: 
Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór 
Ing. Božena Ďurkovičová, sekretár KRMS 
 
Program: 

1. Predseda komisie JUDr. Dvorský privítal členov komisie na jej prvom zasadnutí. 
Oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý členovia komisie jednohlasne 
schválili. 

2. JUDr. Dvorský oboznámil členov s právnou úpravou komisie a náplňou práce, ktorá 
z tejto právnej úpravy vyplýva.  

3. JUDr. Dvorský oboznámil s návrhom Náplne a zásad činnosti komisie. Dokument 
obsahuje základné úlohy, ktoré bude komisia počas svojho pôsobenia riešiť: 

 

 zánik mandátu poslanca mestského zastupiteľstva z dôvodov uvedených v § 25 
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov1 

 prešetruje a vybavuje sťažnosti proti činnosti poslancov mestského 
zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta 

 vyjadruje sa k ročnej správe o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 
mesta v rozsahu podaných sťažností za uplynulý kalendárny rok  

 vyjadruje sa k informatívnej správe o rozbore sťažností za uplynulý kalendárny 
rok 

  
Dokument Náplň a zásady činnosti poslaneckej komisie na riešenie mandátov 
a sťažností komisia jednohlasne schválila. 
 

                                                
1
  § 25 ods. 2) Mandát poslanca zaniká 

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 
b) uplynutím funkčného obdobia, 
c) vzdaním sa mandátu, 
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol 
podmienečne odložený, 
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej 

časti, v ktorej vykonáva funkciu, 
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, 
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2, 
i) zrušením obce alebo 
j) smrťou. 
 Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa 
mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. 
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4. Komisia bola oboznámená s návrhom Rokovacieho poriadku komisie. Po oboznámení 
sa s dokumentom bol tento jednohlasne schválený.  

 
5. V diskusii predseda komisie informoval členov, že všetci poslanci mestského 

zastupiteľstva zložili sľub poslanca na ustanovujúcom zasadnutí MZ dňa 21.12.2010 - 
bez výhrad.  
JUDr. Dvorský informoval členov o zmenách v zákonoch o povinnom zverejňovaní 
zmlúv, ktoré v budúcnosti určite ovplyvnia prácu komisie. Zmenil sa aj zákon 
o sťažnostiach, ktorý precíznejšie definuje, čo sťažnosťou je a čo sťažnosťou nie je. 
Ing. Holkovič, informoval prítomných o spolupráci útvaru hlavného kontrolóra s komisiou 
v minulom období. Oboznámil ich so zmenou zákona o sťažnostiach, ktorý bol pred jeho 
schválením v parlamente pripomienkovaný orgánmi a združeniami samosprávy, na čom 
sa podieľalo aj Mesto Trnava.  
V súlade s prijatým dokumentom Náplň a zásady činnosti komisie sa bude komisia 
vyjadrovať k ročnej správe o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta 
v rozsahu podaných sťažností za rok 2010 a k informatívnej správe o rozbore sťažností 
za rok 2010, ktorú hlavný kontrolór pripravuje na najbližšie zasadnutie mestského 
zastupiteľstva dňa 15.2.2011. Materiály k zasadnutiu musia byť kompletné ku dňu 
2.2.2010, preto z dôvodu časovej tiesne bude najbližšie stretnutie komisie dňa 
31.1.2011 (v pondelok). Materiály k zasadnutiu komisie rozošle Ing. Ďurkovičová 
elektronickou poštou, najneskôr dňa 28.1.2011 (v piatok).  
 

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

V Trnave, dňa 20.1.2011 
 
 
 
 
 
 
Zápisnicu vyhotovil:  Ing. Ďurkovičová, sekretárka komisie 
 
 
 
Zápisnicu schválil:  JUDr. Dvorský, predseda komisie   
 

    
 
 
 
 
 


