
 
 
 
                                      N á v r h     u z n e s e n i a   
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po prerokovaní materiálu 
 
 

A. v y h l a s u je  
 
 
podľa § 18a ods. 3 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov deň konania voľby hlavného  kontrolóra  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, t.j. 
podľa §7 ods.4 zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 
neskorších predpisov voľbu miestneho kontrolóra  na  2. 11. 2010 na riadnom zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
 
                                                     B.  u s t a no v u j e  
 

1. Podľa § 18a ods. 3 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) podrobnosti  o spôsobe  a vykonaní  voľby  
hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, t.j. miestneho kontrolóra 
podľa §7 ods.4 zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 
neskorších predpisov,  nasledovne: 

 
1.1 Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra bude zverejnené najneskôr 

22.9.2010 (40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a na internetovej stránke mestskej časti. 

 
1.2 Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra (ďalej len kandidát) musí  odovzdať svoju 

písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. najneskôr 
18. 10. 2010 do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábrežie 3,  Bratislava, v zalepenej obálke s onačením „Prihláška 
kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra“ s poznámkou „Neotvárať“. Kandidát 
môže taktiež zaslať svoju prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na 
adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 
814 21 Bratislava, s tým, že pod vyššie uvedenú adresu je potrebné napísať text: 
„Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra“ s poznámkou „Neotvárať“. 
V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne miestneho úradu na obálke s 
najneskorším dátumom  18. 10. 2010. Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej 
právnej úpravy neakceptovateľný. 

 
1.3 Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná 

Komisia mandátová miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktorá súčasne vyhodnotí splnenie  náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov 
a vypracuje zoznam kandidátov. 

 
 



 
1.4 Podľa §18a ods.3 Zákona na zvolenie hlavného kontrolóra, v tomto prípade na 

zvolenie miestneho kontrolóra, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska,  miestne 
zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná  druhé kolo volieb, do ktorého postúpia 
dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole 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 prihlášky kandidáta: 
 
2.1 Písomná žiadosť na výkon  funkcie  miestneho kontrolóra  
2.2 Doklad o  vzdelaní  1) 
2.3 Štruktúrovaný profesijný  životopis 
2.4 Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace – bez záznamu 

 
         1) Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie miestneho kontrolóra je ukončené   
minimálne úplné stredné vzdelanie. 
 
 
 
 

C . u k l a d á  
 

Komisii mandátovej predložiť miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava -
 Staré Mesto po posúdení prihlášok kandidátov na funkciu miestneho  kontrolóra zoznam 
kandidátov  za účelom vykonania voľby miestneho  kontrolóra  na  zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2. 11. 2010. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

D ô v o d o v á    s p  r á v a  
 

Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov (ďalej len  
„Zákon“) v § 18 až § 18g určuje postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon jeho 
funkcie, voľbu i skončenie výkonu funkcie hlavného kontrolóra, plat hlavného kontrolóra, 
rozsah kontrolnej činnosti, jeho úlohy a ďalšie náležitosti.  Zákon SNR č.377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len „Zákon o Bratislave“) stanovuje 
v § 7 ods.4: „Miestne zastupiteľstvo volí miestneho kontrolóra“. 
Teda na voľbu, postavenie a činnosť miestneho kontrolóra sa plne aplikujú príslušné 
ustanovenia Zákona. 
 
Podľa § 18 ods.1 Zákona hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, v našom 
prípade teda miestne zastupiteľstvo volí miestneho kontrolóra. 
Podľa § 18a ods. 5 Zákona funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov, pričom jeho 
funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.  
V našom prípade funkciu doterajšieho miestneho kontrolóra vykonáva Ing. Paulína 
Schmidtová, ktorá nastúpila do práce výkonu svojej funkcie dňa 1.1.2005 a funkčné obdobie 
jej teda končí dňom 31.12.2010. 
 
Podľa § 18a ods. 2 Zákona deň konania voľby miestneho kontrolóra  vyhlási  miestne 
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 miestneho kontrolóra. 
 
Plánované zasadnutie miestneho zastupiteľstva podľa schváleného rámcového plánu činnosti 
miestneho zastupiteľstva na rok 2010 sa má uskutočniť dňa 2.11.2010, ktorý spadá do 
posledných  60 dní funkčného obdobia doterajšieho miestneho kontrolóra,  preto je vhodné  
vyhlásiť deň konania voľby hlavného  kontrolóra  na tento deň. 
 
V zmysle § 18a ods.3 Zákona miestne zastupiteľstvo ustanoví svojím uznesením  ďalšie 
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky  
kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra. 
 
V zmysle § 18a ods.2 Zákona kandidát na funkciu miestneho kontrolóra musí odovzdať svoju  
písomnú prihlášku  do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábrežie 3, Bratislava najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, pričom 
súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní. 
 


