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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:  

     

 

A: v y h l a s u j e      

deň konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len      
„miestny kontrolór“) na 08.06.2021, kedy sa uskutoční zasadnutie M iestneho zastupiteľstva  mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“). 

 
 

B: u r č u j e   

 

1. Podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra nasledovne: 

1.1 deň voľby miestneho kontrolóra 08.06.2021 bude vyhlásený a zverejnený najneskôr 

29.04.2021 (40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto (ďalej aj ako „mestská časť“) a na webovom sídle mestskej časti; 

1.2 funkčné obdobie miestneho kontrolóra sa začína dňom 17.06.2021, pričom funkcia miestneho 

kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok; 

1.3 kandidát na funkciu miestneho kontrolóra (ďalej len „kandidát“) musí odovzdať svoju           
písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. najneskôr 25.05.2021 do 

16:00 hod. do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,                 

v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra              
mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto“ s poznámkou „Neotvárať“. Kandidát môže taktiež            

zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty alebo inej             

doručovacej služby na adresu „Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 

832 91  Bratislava“, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška            
kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ 

s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť zásielka doručená do podateľne           

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto najneskôr dňa 25.05.2021 do 16:00 
hod., čo bude vyznačené prezenčnou pečiatkou. Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej 

právnej úpravy neakceptovateľný; 

1.4 posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná volebná komisia 
zriadená miestnym zastupiteľstvom, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí  prihlášok 

jednotlivých kandidátov, vypracuje zoznam kandidátov a bude dohliadať nad zákonnosťou  

voľby miestneho kontrolóra; 

1.5 pred voľbou miestneho kontrolóra sa uskutoční verejné vypočutie kandidátov na túto 

funkciu. Verejné vypočutie kandidátov sa vykoná sa virtuálne, prostredníctvom aplikácie 

Zoom, s online prenosom (stream) pre verejnosť.  Kandidát na vypočutie sa dostaví do budovy 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, kde bude overená jeho  totožnosť 

a pri dodržaní hygienických štandardov bude zabezpečené jeho technické pripojenie na vypoču-

tie. Každý kandidát dostane priestor na svoju prezentáciu a následne mu poslanci miestneho za-

stupiteľstva budú môcť položiť doplňujúce otázky. Po ukončení vypočutia všetkých zúčastne-
ných kandidátov sa uskutoční voľba miestneho kontrolóra.  

1.6 Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto             
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väčšinu nezíska, miestne zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do 
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných 

hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti                       

s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý  
získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne 

žrebom. 

 

2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta: 

 

2.1 meno, priezvisko, titul; 

2.2 kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa); 

2.3 adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu; 

2.4 úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, pripadne ďalšie  kópie 

dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí; 

2.5 štruktúrovaný profesijný životopis; 

2.6 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona             

č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov; 

2.7 čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony; 

2.8 súhlas so spracovaním osobných údajov a so zverejnením osobných údajov podľa zákona           

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov na účely vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

C: s c h v a ľ u j e  

volebnú komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra a na 

výkon dohľadu nad zákonnosťou priebehu voľby miestneho kontrolóra v zložení nasledovných 
členov: 

 

1...................................................... 

2...................................................... 

3...................................................... 

4...................................................... 

5...................................................... 

 

 

D: u k l a d á  

volebnej komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra,        

predložiť miestnemu zastupiteľstvu, po posúdení formálnych náležitostí prihlášok kandidátov            

na funkciu miestneho kontrolóra, zoznam kandidátov za účelom vykonania voľby miestneho                
kontrolóra
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Dôvodová správa: 

 

Predpoklady na výkon funkcie, postup voľby a skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra je 

uvedená v ustanoveniach § 18 a § 18a zákona. 

 

Podľa ustanovenia § 18a ods. 5 zákona, hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť 

rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 

 

Podľa ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 377/1990 Zb.“), miestne                  

zastupiteľstvo volí miestneho kontrolóra. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že mimoriadna situácia, ktorá bola vyhlásená uznesením Vlády            

Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie              

v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným 

korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej repliky, naďalej trvá, pričom v súčasnosti nie je 

možné jednoznačne určiť kedy dôjde k jej odvolaniu, tak s prihliadnutím na končiace sa funkčné 

obdobie miestneho kontrolóra je potrebné pristúpiť k celkovému procesu prípravy a k samotnej 

voľbe miestneho kontrolóra. Z dôvodu blížiaceho sa termínu uplynutia funkčného obdobia           

miestneho kontrolóra podľa § 18a ods. 8 písm. c) by malo miestne zastupiteľstvo vyhlásiť deň   

konania voľby miestneho kontrolóra najmenej 40 dní pred dňom konania voľby. Deň voľby     

miestneho kontrolóra 08.06.2021 (deň plánovaného zasadnutia miestneho zastupiteľstva) bude  

vyhlásený a zverejnený najneskôr 29.04.2021 (40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do podateľne 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, najneskôr 14 dní pred dňom konania           

voľby, najneskôr 25.05.2021 (§ 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.) v zalepenej obálke s označením 

„Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“          

s poznámkou „Neotvárať“. Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej   

obálke napr. prostredníctvom pošty na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  

s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí 

byť prezenčná pečiatka podateľne miestneho úradu na obálke s najneskorším dátumom 25.05.2021. 

Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný. Verejné vypočutie 

každého z kandidátov sa uskutoční bez časového limitu. 
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Podľa § 29 zákona č. 377/1990 Zb., ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na hlavné  

mesto ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 

Na podklade citovaných zákonných ustanovení je možné vyvodiť jednoznačný záver o tom, že         

zákonnými ustanoveniami o hlavnom kontrolórovi upravenými v zákone sa spravuje aj inštitút 

miestneho kontrolóra.  

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu navrhujeme vykonať verejné vypočutie kandidátov na 

miestneho kontrolóra online, no ich fyzickou prítomnosťou v budove Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto zabezpečíme nielen ich identifikáciu, ale aj vylúčenie iných,            

nežiadúcich faktorov. Limit na verejné vypočutie každého z kandidátov a limit na otázky, či odpo-

vede, určí predsedajúci podľa počtu kandidátov. 

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady dňa 23.03.2021 s nasledovným hlasovaní:  

- za:  5 

- proti:  0 

- zdržali sa 0 

- nehlasovali: 1 

 


