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1. 

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. ...../2019 

Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 22.1.2019 

 

 

Názov bodu programu: 

Návrh na vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra MČ Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica  

 

A) u r č u j e  

40 % pracovný úväzok pre nasledujúce funkčné obdobie hlavného kontrolóra.  

 

B) v y h l a s u j e  

voľbu hlavného kontrolóra na deň 12.3.2019 

 

C) u k l a d á  

prednostke MÚ: 

 a) vyvesiť vyhlášku o voľbe hlavného kontrolóra v zákonom stanovenej lehote  

 b) uschovať prihlášky uchádzačov až do vyžiadania MZ.  



2. Dôvodová správa 

 

Návrh na voľbu hlavného kontrolóra predkladáme z toho dôvodu, že funkčné obdobie v 

súlade so zákonom č. 369/ 1990 o obecnom zriadení končí dňom 28. 02. 2019. 

Zo zákona o obecnom zriadení a taktiež zo zákona SNR č.377/1990 o hlavnom meste SR 

Bratislavy vyplýva povinnosť každej obce – mestskej časti mať hlavného kontrolóra. Funkcia 

hlavného kontrolóra je teda funkciou obligatórnou a nemôže byť ponechaná na zvážení MZ, 

či túto funkciu vytvorí, alebo nie.  

 

Pre informáciu uvádzame zásady a postup pri voľbe hlavného kontrolóra tak, ako je to 

stanovené zákonom v § 18 a § 18 a - g.  

 

Postavenie hlavného kontrolóra Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné – miestne 

zastupiteľstvo (ďalej iba MZ) prijatím uznesenia. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce – 

mestskej časti (MČ) s právami a povinnosťami vedúceho zamestnanca v súlade so zákonom č. 

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.  

Bez súhlasu MZ nesmie podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, 

kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 

činnosť. Funkcia hl. kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou - poslanca MZ - starostu MČ - 

člena orgánu práv. osoby, ktorej zriaďovateľom je MČ - iného zamestnanca MČ Predpoklady 

na výkon funkcie. 

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné 

stredné vzdelanie. Bezúhonnosť je zásadnou podmienkou a preukazuje sa výpisom z registra 

trestov nie starším ako tri mesiace.  

Voľba hlavného kontrolóra Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási MZ na úradnej 

tabuli a spôsobom v MČ obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby.  

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 

14 dní pred dňom konania voľby na úrade MČ. Súčasťou prihlášky sú všetky požadované 

písomnosti zverejnené na vyhláške o voľbe hlavného kontrolóra. Na zvolenie hlavného 

kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z 

kandidátov takúto väčšinu nezíska, MZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb. Do 

druhého kola postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov. V 

prípade rovnosti hlasov postupujú všetci kandidáti s rovnakým hlasom. V druhom kole je 

zvolený kandidát s najväčším počtom platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa 

rozhoduje žrebom.  

Pracovná zmluva a plat hlavného kontrolóra Zvolený kandidát má právo na uzavretie 

pracovnej zmluvy s MČ na obdobie 6 rokov. Dĺžku pracovného času ( rozsah pracovného 

úväzku ) určí MZ pred vyhlásením voľby.  

Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve za predchádzajúci rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce – MČ. Údaj o 

priemernej mesačnej mzde pracovníka v NH vydáva Štatistický úrad SR. Takto získaný súčin 

je tiež základom pre výpočet platu kontrolóra ak má znížený pracovný úväzok.  

 

MZ môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného 

platu. Návrh časového harmonogramu postupu volieb:  

1) Určenie rozsahu pracovného úväzku hlavného kontrolóra - MZ 22.1.2019 

2) Deň vyvesenia vyhlášky voľby 23.1.2019 ( po dobu minimálne 40 dní).  

3) Voľba kontrolóra – najbližšie rokovanie MZ 

4) V texte vyhlášky určiť termín podania prihlášok (14 dní pred voľbou). 


