
03 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RA ČA 

 
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača 
dňa 19.04.2016 

 
 

 
 

Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Rača  
na obdobie 2016 - 2022 

__________________________________________________________________________  
 
 
 

Predkladateľ :      Materiál obsahuje :   
 
Mgr. Peter Pilinský, v. r.                      1. Návrh uznesenia MZ MČ 
starosta                                                                                      Bratislava - Rača      
                   2. Dôvodová správa 
                                                                                                
 
                     
 
                                                                            
 
Zodpovedný :  
 
Ing. Jana Pešková, v. r. 
prednostka 
 
 
 
 
Spracovateľ :  
 
 
Ing. Jana Pešková, v. r. 
prednostka 
 
 
 
 
 
 
 
     apríl 2016 
 
  



2 
 

1. 
Návrh uznesenia 

 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača  
 
a/ konštatuje, 

 
že v zmysle § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  
 
zvolilo  
v tajnej voľbe za miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Rača  
 
......................................................... 
 
b/ určuje 
 
plat miestneho kontrolóra vo výške ustanovenej v zmysle § 18c ods. 1 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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2. Dôvodová správa 
 
Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 08.03.2016 uznesením č. UZN 131/08/03/16/P 
vyhlásilo na deň 19. apríl 2016 voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Rača. 
Zároveň určilo podmienky na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra – predpoklady na výkon 
funkcie, zoznam požadovaných dokladov a listín, termín a spôsob doručenia prihlášok 
a ustanovilo pracovný pomer v rozsahu plného úväzku v zmysle platného Pracovného poriadku 
Miestneho úradu MČ Bratislava – Rača. Uznesením bola ustanovená aj komisia pre otvorenie 
obálok s podanými prihláškami, pre overenie priložených dokladov a príloh a pre vyjadrenie, či 
kandidáti splnili podmienky vyhlásených volieb na funkciu miestneho kontrolóra v zložení: Mgr. 
Rudolf Ivičič, Mgr. Rastislav Žitný,  Mgr. Monika Luknárová. Termín na doručenie prihlášok bol 
5. februára 2016 do 12:00 hod. Komisia v zložení Mgr. Ivičič a Mgr. Luknárová /Mgr. Žitný sa 
v dôsledku nepredvídanej udalosti otvárania nemohol zúčastniť/ otvorila obálky a skontrolovala 
prihlášky a požadované doklady dňa 5.4.2016 a skonštatovala, že z deviatich doručených 
prihlášok splnili podmienky na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra všetci kandidáti 
uvedení v abecednom poradí: 

1. JUDr. Jana Bezáková 
2. Ing. Eva Cibuľová   
3. Ing. Magdaléna Forrová 
4.  RNDr. Jozef Kadlečík  
5. Mgr. et Mgr. Juraj Lauko PhD. 
6. Mgr. Martina Rovenská   
7. Ing. Martin Rybák  
8. Ing. Juraj Šimko 
9. Ing. Lucia Václaviková 

 
Komisia odporučila, aby sa kandidáti na miestneho kontrolóra pred voľbou osobne predstavili 
v abecednom poradí vo verejnom vystúpení v rozsahu 5 minút. V tomto zmysle bolo všetkým 
kandidátom zaslané písomné oznámenie. 
 

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v čl. 24 odkazuje problematiku miestneho 
kontrolóra na § 18 – 18g zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 18 stanovuje 
Postavenie hlavného kontrolóra a v § 18a sú uvedené ustanovenia týkajúce sa voľby nasledovne: 
§ 18a 
Ods. 3 Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej 
schôdzi 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 rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a 
náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.  
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Ods. 5 Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa 
začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.  
Ods. 6 Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. 
Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné 
zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.  
Ods. 7 Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú 
zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho 
hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného 
obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.   
Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača pojednáva 
o voľbe miestneho kontrolóra v čl. 9 ods. 1 písm. d) a ustanovuje voľbu miestneho kontrolóra ako 
tajné hlasovanie. Spôsob voľby je upravený nasledovne: 
Ods. 10. Hlasovanie podľa článku 9 ods. 1 písm. d.) sa vykoná hlasovacím lístkom, na ktorom sa 
v abecednom poradí uvedie priezvisko a meno kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra 
označené poradovým číslom. Hlasovanie sa uskutoční tak, že hlasujúci na volebnom lístku 
zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému dáva svoj hlas. Volebný lístok upravený iným 
spôsobom alebo neupravený je neplatný.  
Ods. 11. Na zvolenie a odvolanie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva.  
Ods. 12. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, miestne zastupiteľstvo ešte na tej istej 
schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb 
získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb 
postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.  
Ods. 13. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných 
hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  
Ods. 14. O výsledku tajného hlasovania vyhotoví volebná komisia miestneho zastupiteľstva 
zápisnicu, ktorú podpíšu všetci jej členovia. Zápisnicu prečíta a tým výsledok hlasovania oznámi 
predseda volebnej komisie. 
 
Plat hlavného kontrolóra je v zmysle § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov stanovený ako  súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 
národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce /mestská časť 
Bratislava – Rača od 20 001 do 50 000 obyvateľov - koeficient 2,24/. Plat hlavného kontrolóra 
obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. 
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2015 je zverejnená na 
stránke Štatistického úradu vo výške 883.- €, z toho vychádza mesačná mzda vo výške 1.978.- €.  
Mesačná mzda hlavného kontrolóra sa každoročne v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia 
aktualizuje. 
 

 

 


