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Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
 

 
 

Materiál na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica 
dňa 03.04.2019 
 
 
k bodu č. 10 
 
 
 
 

 
Udelenie súhlasu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica 
miestnemu kontrolórovi Ing. Vladimírovi Mrázovi, na výkon inej zárobkovej činnosti 
v súlade s ustanovením §18 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 
 
 
 
 
Predkladateľ:                                                   Materiál obsahuje: 
Ing. Vladimír Mráz         1. Návrh uznesenia 
kontrolór mestskej časti                         2. Dôvodová správa 
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1.  
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2019 
Mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 3.4.2019 

 
 
Názov bodu programu: 
Udelenie súhlasu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica 
miestnemu kontrolórovi Ing. Vladimírovi Mrázovi, na výkon inej zárobkovej činnosti 
v súlade s ustanovením §18 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica 
 
s ú h l a s í  
v súlade s ustanovením §18 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov, s výkonom inej zárobkovej činnosti miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica Ing. Vladimíra Mráza , počas výkonu tejto 
funkcie   
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2. 
Dôvodová správa. 

 
Ustanovenie §18 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov, umožňuje hlavnému kontrolórovi obce „podnikať alebo vykonávať inú 
zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa 
nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť. lektorskú činnosť, 
prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo 
umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku, alebo majetku svojich maloletých 
detí,“, so súhlasom obecného zastupiteľstva. 
Vzhľadom na rozhodnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Záhorská 
Bystrica ustanoviť výkon funkcie miestneho kontrolóra na 2/5 pracovný úväzok, žiadam 
miestne zastupiteľstvo o prijatie uznesenia o udelení súhlasu pre výkon inej zárobkovej 
činnosti v zmysle hore citovaného ustanovenia zákona č.369/1990 Zb. 
O tento súhlas žiadam v súvislosti s mojím uzavretím pracovného vzťahu na 2/5 pracovný 
úväzok s mestskou časťou Bratislava- Jarovce s účinnosťou od 12.03.2019. 


