
Náplň a zásady činnosti poslaneckej komisie na riešenie 
mandátov a sťažností pri Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava zriadilo uznesením č. 6 z 28.11.2022 v súlade s 
§ 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, čl. 11 Štatútu mesta Trnava a čl. 3 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava Komisiu na riešenie mandátov a sťažností (ďalej len KRMS). 
Mestské zastupiteľstvo stanovilo, že zloženie KRMS bude výlučne z poslancov mestského 
zastupiteľstva. Zvolilo členov KRMS z poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
nasledovne: 
  Mgr. Ivan Kopčík 
  Bc. Marcel Krajčo 
  Mgr. Matej Lančarič     
Primátor mesta menoval Ing. Boženu Ďurkovičovú, pracovníčku útvaru hlavného 
kontrolóra mesta Trnava za sekretárku KRMS mestského zastupiteľstva mesta Trnava. 
Mestské zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí uložilo predsedom komisií:  

- zvolať prvé zasadnutie komisie  
- rozpracovať náplň a zásady činnosti komisie 
- spracovať rokovací poriadok komisie 

najneskôr do 28.2.2023. 
 
V súlade s uvedeným bol na prvom zasadnutí komisie dňa 12.1.2023, zvolený predseda 
komisie Mgr. Ivan Kopčík, podpredseda komisie Bc. Marcel Krajčo, bola schválená 
podrobná Náplň a zásady činnosti komisie a Rokovací poriadok komisie.   
 
 

Náplň a zásady činnosti komisie 
 
Komisia na riešenie mandátov a sťažností rieši:  

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

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

 
Ad 1. 
 
KRMS na svojich zasadnutiach prerokuje zánik mandátu poslanca MZ v prípadoch podľa 
§ 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
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 1, ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti 
funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,  
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. 
 
Informácie o účasti poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva poskytne komisii 
pracovníčka organizačného referátu MsÚ na požiadanie sekretárky KRMS. 
 
Ad 2.  
 
KRMS je príslušná na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského 
zastupiteľstva, primátora obce a hlavného kontrolóra v zmysle 

• článku 4 ods. 1 písm. f) Príkazu primátora č. 3/2021: sťažnosti  smerujúce  proti  
hlavnému  kontrolórovi  a  poslancom  Mestského zastupiteľstva  mesta  Trnava  
prešetrí  a vybaví  komisia  na riešenie mandátov a sťažností MZ (podľa 
Organizačného a rokovacieho poriadku MZ) 

• článku 4 ods. 2 písm. a) Príkazu primátora č. 3/2021: sťažnosti  smerujúce  proti  
primátorovi prešetrí  a vybaví  komisia  na  riešenie mandátov a sťažností MZ 
(podľa Organizačného a rokovacieho poriadku MZ). 

 
Pri prešetrovaní sťažnosti komisia zisťuje skutočný stav veci, súlad alebo rozpor 
s právnymi predpismi, účelnosťou a hospodárnosťou plnenia úloh, osobu, ktorá 
zodpovedá za zistené nedostatky, ako aj príčiny ich vzniku a škodlivé následky. Na 
základe požiadania primátora mesta Trnava komisia prešetrí aj sťažnosti v iných 
záležitostiach ako vymedzuje článok 4 ods. 1 a 2 Príkazu primátora č. 3/2021, pričom 
svoje stanovisko poskytne orgánu mesta príslušnému na vybavenie tejto sťažnosti.  
 
 
 
 
       Mgr. Ivan Kopčík 
       predseda KRMS 
V Trnave, dňa 12.1.2023    
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 2: 

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou  
a) starostu,  
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,   
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,  
d) podľa osobitného zákona.  

 


