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Návrh uznesenia 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. volí  
 
členov komisie na výkon dohľadu nad zákonnosťou priebehu voľby miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zložení: 
 
1. ....................................................... 
2. ....................................................... 
3. ....................................................... 
 

B. schvaľuje 
 
volebný poriadok pre voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka tajným 
hlasovaním. 
 
 

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. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka na svojom 9. zasadnutí dňa 23. júna 
2020 Uznesením č. 117/2020 vyhlásilo deň konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti 
na deň 22.09.2020 v súlade s ustanovením § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, ktorým zároveň rozhodlo o tajnom hlasovaní pri voľbe 
miestneho kontrolóra. 
 
Dňa 16.09.2020 o 17.00 hod. zasadla komisia zriadená Miestnym zastupiteľstvom mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorá po posúdení podaných prihlášok 
kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka odporučila 
kandidátov, ktorí postupujú k voľbe na danú funkciu. 
 
Pre zabezpečenie riadneho priebehu tajného hlasovania pri voľbe miestneho kontrolóra, 
miestne zastupiteľstvo zriaďuje komisiu zloženú z poslancov miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorí výkon dohľadu nad zákonnosťou priebehu voľby 
miestneho kontrolóra na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Procesný postup priebehu tajnej voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Dúbravka upravuje predložený návrh volebného poriadoku pre voľbu miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka tajným hlasovaním, ktorý je pripravený v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a Rokovacím poriadkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 
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VOLEBNÝ PORIADOK 
pre voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
 

1. Priebeh a organizáciu tajnej voľby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka (ďalej len ako „miestne zastupiteľstvo“) vo všeobecnosti upravuje Rokovací 
poriadok miestneho zastupiteľstva v článku 11. 

 
1.1 Vo veciach neupravených týmto Volebným poriadkom sa miestne zastupiteľstvo riadi 

Rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva. 

2. Pre voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorá sa uskutoční 
v zmysle Uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 117/2020 zo dňa 23.06.2020, na                           
10. zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 22.09.2020 o 15.00 hod. prijíma miestne 
zastupiteľstvo Volebný poriadok v tomto znení: 
 

3. Priebeh voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len ako 
„miestny kontrolór“) riadi komisia na výkon dohľadu nad zákonnosťou priebehu voľby 
miestneho kontrolóra, ktorú volí miestne zastupiteľstvo z poslancov miestneho 
zastupiteľstva v zložení troch členov. 

 
4. Komisia na výkon dohľadu nad zákonnosťou priebehu voľby miestneho kontrolóra si určí 

svojho predsedu, meno ktorého oznámi miestnemu zastupiteľstvu. 
 

5. Tajná voľba miestneho kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 
22.09.2020 po tom, ako miestne zastupiteľstvo vypočuje kandidátov na funkciu miestneho 
kontrolóra. 

 
6. Komisia zriadená miestnym zastupiteľstvom na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov 

na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, po posúdení 
podaných prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra, odporučila 7 kandidátov 
na funkciu miestneho kontrolóra. 

 
7. Komisia na výkon dohľadu nad zákonnosťou priebehu voľby miestneho kontrolóra na 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva obdrží od organizačného oddelenia 25 hlasovacích 
lístkov a 25 pečiatkou opatrených obálok, čo potvrdí podpisom predseda tejto komisie. 

 
8. Komisia odovzdá každému prítomnému poslancovi miestneho zastupiteľstva jeden 

hlasovací lístok a jednu obálku, čo poslanec potvrdí podpisom. 
 

9. Hlasovací lístok bude obsahovať menný zoznam siedmych kandidátov s poradovým 
číslom. 

 
10. Poslanec môže na hlasovacom lístku udeliť len jeden hlas a to tak, že zakrúžkuje poradové 

číslo kandidáta.  
 
10.1 V prípade, že na hlasovacom lístku budú označení viacerí kandidáti, resp. žiaden z 

kandidátov, hlasovací lístok sa bude považovať za neplatný. 
 



4 
 

10.2 Po označení hlasovacieho lístku a vložení do hlasovacej obálky poslanec vhodí obálku 
do zapečatenej urny. 
 

11. Po odovzdaní všetkých obálok do zapečatenej urny ju komisia otvorí a spočíta hlasovacie 
lístky a následne spočíta hlasy pre všetkých kandidátov.  
 

12. Predseda komisie informuje o výsledku hlasovania voľby miestneho kontrolóra prečítaním 
zápisnice. 

 
13. Na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. 
 

13.1  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. 
 

13.2  V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 
hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

 
14. O priebehu a výsledkoch hlasovania spíše zamestnanec organizačného oddelenia 

zápisnicu. 
 

15. Zápisnica musí obsahovať: 
 

a) údaje o počte vydaných hlasovacích lístkoch,  
b) údaje o počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch,  
c) údaje o počte hlasov, ktoré získali všetci kandidáti v prvom resp. druhom kole 

voľby, 
d) údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za miestneho kontrolóra v prvom kole, 
e) v prípade konania druhého kola voľby musí obsahovať údaj o tom, koľko platných 

hlasov v ňom získali kandidáti a ktorý z nich bol zvolený za miestneho kontrolóra. 
 

16. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie. V prípade, že niektorý člen komisie odmietne 
zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť. 
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ZÁPISNICA 
 

o výsledkoch hlasovania z prvého kola voľby miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, 

 
ktoré sa uskutočnilo na 10. zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka dňa 22.09.2020. 
 
 
Na základe vykonanej tajnej voľby miestneho kontrolóra, komisia na výkon dohľadu nad 
zákonnosťou priebehu voľby miestneho kontrolóra, po preverení hlasovacích lístkov, 
konštatuje nasledovné: 
 

I. Počet vydaných hlasovacích lístkov:  ..................... 

II. Počet platných hlasovacích lístkov:  ..................... 

III. Počet neplatných hlasovacích lístkov:  ..................... 

IV. Počet odovzdaných platných hlasov pre jednotlivých kandidátov: 

1. JUDr. Tomáš Buzinger  ..................... 

2. Mgr. Ján Horecký ..................... 

3. Ing. Peter Ondriš ..................... 

4. Ing. Juraj Strempek ..................... 

5. Mgr. Soňa Štefanová ..................... 

6. Marián Takács ..................... 

7. JUDr. Juraj Vondrášek ..................... 

 

V.    Za miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka bol vzhľadom na vyššie 
uvedené výsledky hlasovania zvolený ...................................................................... . 

 
 alternatívne  
 
VI.  Vzhľadom na to, že ani jeden z kandidátov nezískal potrebný počet platných hlasov, 

prebehne druhé kolo voľby, do ktorého postupujú kandidáti: 
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 ................................................ 

 ................................................ 

 
 
V Bratislave, dňa 22.09.2020 
 

Podpisy členov komisie na výkon dohľadu nad zákonnosťou priebehu voľby miestneho 
kontrolóra: 
 
1.  ...........................................                  ..................................... 
 
2. ............................................                  ..................................... 
 
3. ............................................                  ...................................... 
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ZÁPISNICA 
 

o výsledkoch hlasovania z druhého kola voľby miestneho kontrolóra mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, 

 
ktoré sa uskutočnilo na 10. zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka dňa 22.09.2020. 
 
 
Na základe vykonanej tajnej voľby miestneho kontrolóra, komisia na výkon dohľadu nad 
zákonnosťou priebehu voľby miestneho kontrolóra, po preverení hlasovacích lístkov, 
konštatuje nasledovné: 
 

V. Počet vydaných hlasovacích lístkov:  ..................... 

VI. Počet platných hlasovacích lístkov:  ..................... 

VII. Počet neplatných hlasovacích lístkov:  ..................... 

VIII. Počet odovzdaných platných hlasov pre jednotlivých kandidátov: 

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

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

 

V.    Za miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka bol vzhľadom na vyššie 
uvedené výsledky hlasovania zvolený ...................................................................... . 

 
 alternatívne  
 
 
V Bratislave, dňa 22.09.2020 
 

Podpisy členov komisie na výkon dohľadu nad zákonnosťou priebehu voľby miestneho 
kontrolóra: 
 
1.  ...........................................                  ..................................... 
 
2. ............................................                  ..................................... 
 
3. ............................................                  ...................................... 
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VZOR  HLASOVACÍ LÍSTOK 

pre voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

deň voľby 22.09.2020 

1. kolo 

 

1. JUDr. Tomáš Buzinger  ..................... 

2. Mgr. Ján Horecký ..................... 

3. Ing. Peter Ondriš ..................... 

4. Ing. Juraj Strempek ..................... 

5. Mgr. Soňa Štefanová ..................... 

6. Marián Takács ..................... 

7. JUDr. Juraj Vondrášek ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Voľbu vykonajte zakrúžkovaním poradového čísla jedného kandidáta. 
 
** Neplatný hlasovací lístok je ten, ktorý je upravený iným spôsobom ako zakrúžkovaním 
poradového čísla kandidáta, nie je zakrúžkovaný ani jeden kandidát, je zakrúžkovaných 
viac kandidátov alebo je hlasovací lístok vložený do neopečiatkovanej obálky. 
  



9 
 

VZOR  HLASOVACÍ LÍSTOK 

pre voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

deň voľby 22.09.2020 

2. kolo 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Voľbu vykonajte zakrúžkovaním poradového čísla jedného kandidáta. 
 
** Neplatný hlasovací lístok je ten, ktorý je upravený iným spôsobom ako zakrúžkovaním 
poradového čísla kandidáta, nie je zakrúžkovaný ani jeden kandidát, je zakrúžkovaných 
viac kandidátov alebo je hlasovací lístok vložený do neopečiatkovanej obálky. 
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