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        Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. berie na vedomie 
 

ukončenie  šesť ročného funkčného obdobia miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-
Dúbravka dňom 30.09.2020. 
 

B. vyhlasuje 
 

termín voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka  na deň 22. septembra  
2020 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka v súlade 
s ustanovením § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).   
 

C. ustanovuje 
 

1. Podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „miestny kontrolór“) 
nasledovne: 

 
1.1 Deň voľby miestneho kontrolóra 22.09.2020 bude vyhlásený a zverejnený najneskôr       

13.08.2020 (40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-
Dúbravka a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

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

písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, to znamená do 08.09.2020 
do podateľne mestskej časti Bratislava-Dúbravka (počas úradných hodín do 15.00 hod.)           
v zalepenej obálke s označením „Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra“ s 
poznámkou „Neotvárať“. 

 Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom 
pošty na adresu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, s tým, 
že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška na funkciu miestneho 
kontrolóra“ s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka 
podateľne mestskej časti na obálke s najneskorším dátumom 08.09.2020. Neskorší dátum 
doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný.  
 

1.3 Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zriadená 
Miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Dúbravka (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“), 
ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a 
vypracuje zoznam kandidátov.  

 
1.4 Voľba miestneho kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním.  
 
1.5 Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho 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 volieb 
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb 



 3 

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.  
2.2  Adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu.  
2.3  Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, príp. ďalšie doplňujúce formy vzdelania a  
 Spôsobilosti.  
2.4  Štruktúrovaný profesijný životopis.  
2.5  Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z.  
 z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
2.6  Overená fotokópia dokladu o vzdelaní. Kvalifikačným predpokladom na výkon 

funkcie miestneho kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  
2.7  Koncepciu výkonu funkcie.  
 

D. volí 
 
komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zložení: 
 
1. ....................................................... 
2. ....................................................... 
3. ....................................................... 
4. ....................................................... 
5. ....................................................... 
 

E. ukladá  
 

komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti po 
posúdení náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti 
zoznam kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra za účelom vykonania voľby miestneho 
kontrolóra mestskej časti.  
 
T: 15.09.2020 
 
 
 
 
 
 
Dôvodová správa 
 
Dňa 30.09.2020 uplynie 6 ročné funkčné obdobie miestnej kontrolórke mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka.  V zmysle § 18  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo volí a odvoláva miestneho kontrolóra. 

§ 18a 
Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie 
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Kvalifikačným predpokladom na funkciu miestneho kontrolóra je ukončené minimálne úplné 
stredné vzdelanie.  
 
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. 
Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 
14 dní pred dňom konania voľby na miestnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra 
trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní. 
 
Na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, miestne 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 
miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením. 
 
Miestneho kontrolóra volí miestne zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa 
začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 
 
Miestnemu kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s mestskou 
časťou.  
 
Starosta je povinný s právoplatne zvoleným miestnym kontrolórom uzavrieť pracovnú 
zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho 
miestneho kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia 
funkčného obdobia predchádzajúceho miestneho kontrolóra. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností je potrebné vyhlásiť v zmysle zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava –Dúbravka s týmito náležitosťami: 

• rozsah výkonu funkcie miestneho kontrolóra: 100 % pracovný úväzok ( 37,5 hod. / 
týždenne), 

• deň nástupu do práce 01.10.2020. 
 
Podmienky, ktoré musia kandidáti spĺňať: 
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 
- bezúhonnosť, 
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
 
Voľba miestneho kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním na zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Dúbravka. Kandidáti majú možnosť vystúpiť v deň 
konania voľby miestneho kontrolóra pred miestnym zastupiteľstvom pred uskutočnením 
voľby a prezentovať svoje predstavy o budúcom pôsobení vo funkcii hlavného kontrolóra – 
rozsah max. 5 minút. 
 
Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku aj s 
ostatnými požadovanými dokladmi najneskôr do 08.09.2020 (vrátane) do 15.00 hod. do 
podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Dúbravka, Žatevná 4, 844 02 
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Bratislava, v zalepenej obálke s označením „Voľba miestneho kontrolóra - neotvárať“ . 
Kandidát môže taktiež svoju písomnú prihlášku aj s ostatnými požadovanými dokladmi zaslať 
v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu: mestská časť Bratislava–Dúbravka, 
Žatevná 2, 844 02 Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text : „ Voľba 
miestneho kontrolóra - neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne 
miestneho úradu na obálke s najneskorším dátumom 08.09.2014.   
 
Zároveň bude potrebné schváliť komisiu z poslancov miestneho zastupiteľstva na otváranie 
obálok kandidátov na pozíciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Dúbravka, ktorá 
súčasne preskúma doručenú dokumentáciu týchto kandidátov.   
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