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1.  

 

Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v nadväznosti na § 7, ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 

neskorších predpisov 

 

 

A) vyhlasuje 

voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača na deň 29. marec 2022. 

 

 

B) určuje 

podmienky na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača 

nasledovne: 

a) predpoklady na výkon funkcie: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

- bezúhonnosť 

b) zoznam požadovaných dokladov a listín: 

- prihláška na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra 

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - overená kópia 

- profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (1. meno, priezvisko, rodné 

priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene 

priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, 2. dátum narodenia, rodné 

číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine 

aj štát narodenia, 3. štátne občianstvo, 4. pohlavie, 5. meno, priezvisko a rodné 

priezvisko rodičov) 

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov za účelom vykonania voľby 

c) termín a spôsob doručenia prihlášok: 

- prihláška musí byť doručená na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača najneskôr 

14. marca 2022 do 16:00 hod.; na neskoro podané a neúplné žiadosti sa nebude 

prihliadať 

- doručenie prihlášky môže byť vykonané poštou na adresu Mestská časť Bratislava-

Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu 

Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

- obálka musí byť označená: ,,Voľba miestneho kontrolóra MČ" NEOTVÁRAŤ 

d) pracovný pomer: 

- je stanovený na plný úväzok v zmysle aktuálne platného Pracovného poriadku 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača. 



 

C) schvaľuje 

a) zverejnenie oznamu o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača 

na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Rača a na webovej stránke mestskej časti Bratislava 

– Rača. 

b) termín nástupu do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača na 

01.05.2022. 

c) spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rača: 

- predstavenie kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti v abecednom poradí 

priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti. 

 

D) zriaďuje 

komisiu 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 tomto zložení: 

predseda Ing. Róbert Pajdlhauser 

člen  PhDr. Ján Polakovič 

člen  Ing. Milada Dobrotková, MPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dôvodová správa 

 

Dňa 30.04.2022 vyprší šesťročné funkčné obdobie doterajšej miestnej kontrolórky JUDr. Jany 

Bezákovej, ktorá bola zvolená do funkcie 19.04.2016 s nástupom do zamestnaneckého pomeru 

01.05.2016. Preto je potrebné vyhlásiť voľbu kontrolóra na ďalšie šesťročné funkčné obdobie. 

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v čl. 24 odkazuje problematiku 

miestneho kontrolóra na § 18 - 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 18 stanovuje 

Postavenie hlavného kontrolóra a v § 18a sú stanovené „Predpoklady na výkon funkcie, voľba 

a skončenie výkonu funkcie“ takto: 

§ 18 

ods. (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je 

zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a 

povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon č. 552/2003 Z. 

z. o výkone práce vo verejnom záujme). Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného 

zastupiteľstva 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 správu majetku svojich maloletých detí. 

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami 

kontrolnej činnosti (§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov). 

ods. (2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou 

a) poslanca, 

b) starostu, 

c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, 

d) iného zamestnanca obce, 

e) podľa osobitného zákona (Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych 

čakateľoch prokuratúry). 

§ 18a 

Ods. (2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej 

tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa 

voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 

dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a 

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 

Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. 

z.). Údaje podľa tretej vety obec bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom 

elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z 

registra trestov. 

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. 



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 (§ 49 a 50 Zákonníka práce), 

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. 

V zmysle vyššie uvedeného je potrebné voľbu miestneho kontrolóra vykonať v období 

01.03.2022 - 30.04.2022. Keďže na 29.03.2022 je naplánované riadne zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, navrhujeme, aby bola voľba vykonaná práve 

počas tohto zasadnutia. 

Od tohto termínu sa odvíja aj termín vyhlásenia voľby, ktorý musí byť najmenej 40 dní pred 

dňom konania voľby, čiže najneskôr 17.02.2022. Vyhlásenie voľby je výlučnou právomocou 

miestneho zastupiteľstva. Podanie prihlášok musí byť stanovené najneskôr 14 dní pred dňom 

konania voľby. 

Na základe týchto východísk bolo pripravené vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava -Rača.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača 

 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN .../08/02/22/P 

zo dňa 08.02.2022 

 

vyhlasuje voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača 

 

za nasledovných podmienok: 

 

a) predpoklady na výkon funkcie: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

- bezúhonnosť 

 

b) zoznam požadovaných dokladov a listín: 

- prihláška na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra 

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - overená kópia 

- profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (1. meno, priezvisko, rodné 

priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene 

priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, 2. dátum narodenia, rodné 

číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj 

štát narodenia, 3. štátne občianstvo, 4. pohlavie, 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko 

rodičov) 

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov za účelom vykonania voľby 

 

Termín a spôsob doručenia prihlášok: 

- prihláška musí byť doručená na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača najneskôr 14. 

marca 2022 do 16:00 hod.; na neskoro podané a neúplné žiadosti sa nebude prihliadať 

- doručenie prihlášky môže byť vykonané poštou na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti 

Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

- obálka musí byť označená: ,,Voľba miestneho kontrolóra MČ" NEOTVÁRAŤ 

 

Dátum konania voľby: 

- dátum konania voľby je stanovený na 29. marca 2022 (utorok) 

 

Pracovný pomer: 

- pracovný pomer je stanovený na plný úväzok v zmysle aktuálne platného Pracovného 

poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača 

- deň nástupu do pracovného pomeru je 01.05.2022 

- dĺžka trvania funkčného obdobia je šesť rokov 

- plat miestneho kontrolóra bude stanovený v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 


