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Návrh uznesenia 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. Berie na vedomie 
 
Výsledky posúdenia náležitostí podaných prihlášok kandidátov na funkciu miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka komisiou zriadenou Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, v zmysle ktorých náležitosti podanej 
prihlášky, aby sa mohli uchádzať o kandidatúru na funkciu miestneho kontrolóra, splnili títo 
kandidáti v tomto abecednom poradí: 
 
 
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 
 
a v zmysle ktorých náležitosti podanej prihlášky, aby sa mohli uchádzať o kandidatúru na 
funkciu miestneho kontrolóra, nesplnili títo kandidáti v tomto abecednom poradí: 
 
1. JUDr. Bibiana Bartosovičová 
2. Jana Belanová 
3. Ing. et Ing. Andrea Bulková 
4. Mgr. Rastislav Dubovský 
5. PhDr. Mgr. Jozef Lintner 
 

B. Zvolilo  
 

na základe výsledkov tajného hlasovania do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka .............................................................................. s nástupom od 
01.10.2020. 

C. Určuje 
 

Od 01.10.2020 ............................................................, miestnemu kontrolórovi mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka mesačný plat v sume 2 447,- (slovom: dvetisícštyristoštyridsaťsedem) 
EUR . 
 

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. 
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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. 
 
Na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra miestne 
zastupiteľstvo zvolilo komisiu z poslancov miestneho zastupiteľstva v zložení: 
 
1. Ing. Ján Palárik 
2. Tomáš Husár 
3. Ing. Libor Gula,M.A. 
4. Ing. Juraj Horan 
5. Mgr. Matej Nagy 
 
Kandidáti na funkciu miestneho kontrolóra (ďalej len „kandidát“) museli 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“. 
 
Kandidáti mohli 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 bolo potrebné napísať text „Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra“                  
s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musela byť prezenčná pečiatka podateľne mestskej 
časti na obálke s najneskorším dátumom 08.09.2020. Neskorší dátum doručenia je v zmysle 
platnej právnej úpravy neakceptovateľný. 
 
Do podateľne mestskej časti bolo doručených 12 obálok s prihláškami na funkciu miestneho 
kontrolóra v určenom termíne do 08.09.2020. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností zasadla dňa 16.09.2020 o 17.00 hod. komisia na 
posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra (ďalej len 
„komisia“). 
 
Členovia komisie určili za predsedu predmetnej komisie poslanca Ing. Libor Gula, M.A. a za 
podpredsedu poslanca Ing. Ján Palárik . 
 
Komisia najprv vykonala kontrolu neporušenosti doručených obálok, overila taktiež dátum ich 
doručenia. Skonštatovala, že všetkých 12 obálok bolo doručených v určenom termíne do 08.09. 
2020. V tomto smere komisia nezistila žiadne pochybenie zo strany kandidátov na funkciu 
miestneho kontrolór. 
 
Komisia následne pristúpila k postupnému otváraniu obálok a k vyhodnocovaniu náležitostí 
prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra v súlade s uznesením miestneho 
zastupiteľstva č. 117/2020 zo dňa 23.06.2020. 
 
Komisia pri všetkých kandidátoch skontrolovala náležitosti prihlášok v súlade s Uznesením                 
č. 117/2020 zo dňa 23.06.2020, a zistila, že: 
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A. títo uchádzači splnili zákonom stanovené podmienky, aby sa mohli uchádzať o kandidatúru 
na funkciu miestneho kontrolóra v tomto abecednom poradí: 

 
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 
 
B. títo uchádzači nesplnili zákonom stanovené podmienky, aby sa mohli uchádzať                                         
o kandidatúru na funkciu miestneho kontrolóra v tomto abecednom poradí s odôvednením: 
 

1. JUDr. Bibiana Bartosovičová (nedoložila overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní a koncepciu 
výkonu funkcie). 

2. Jana Belanová (nedoložila koncepciu výkonu funkcie). 
3. Ing. et Ing. Andrea Bulková (nedoložila 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 a koncepciu výkonu funkcie). 

4. Mgr. Rastislav Dubovský (nedoložil koncepciu výkonu funkcie). 
5. PhDr. Mgr. Jozef Lintner (nedoložil koncepciu výkonu funkcie). 
 
Životopisy a koncepcie výkonu funkcie vyššie uvedených kandidátov, ktorí splnili náležitosti 
prihlášky na funkciu miestneho kontrolóra sú súčasťou tohto materiálu. 
 
O tomto bode programu miestneho zastupiteľstva dňa 22.09.2020 sa začne rokovať o 15.00 
hod.  
 
Pozvaní na túto hodinu budú vyššie uvedení 7 kandidáti na funkciu miestneho kontrolóra, ktorí 
sa predstavia a budú odpovedať na prípadné otázky poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 
Voľba miestneho kontrolóra podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 117/2020 zo dňa 
23.06.2020 sa vykoná tajným hlasovaním. Komisia rozhodla, že každý poslanec obdrží 
hlasovací lístok s menami 7-tich kandidátov v abecednom poradí a zakrúžkujú jedného z nich. 
Inak upravený hlasovací lístok bude neplatný. 
 
Podľa § 18a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov miestne zastupiteľstvo volí mestského kontrolóra na 6 rokov. Jeho funkčné obdobie 
sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Funkčné obdobie doterajšieho 
miestneho kontrolóra končí dňom 30.09.2020 a nástup nového miestneho kontrolóra sa teda 
určuje na deň 01.10.2020. 
 
Plat hlavného kontrolóra určuje v súlade s § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo. 
 

- -    - 
 

Uznesenie MZ č. 117/2020 
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zo dňa 23. 06. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

1. berie na vedomie 
 

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

2. 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“).   
 

3. 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 postupujú 
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten 
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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.  
 
 
 

4. volí 
 
komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zložení: 
 
1. Ing. Ján Palárik 
2. Tomáš Husár 
3. Ing. Libor Gula 
4. Ing. Juraj Horan 
5. Mgr. Matej Nagy 
 

5. 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 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23        za : 23         proti : 0         zdržal sa : 0        nehlasovali: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 
  



7 
 

Zápisnica zo zasadnutia komisie na posúdenie náležitostí prihlášok 
kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Dúbravka zo dňa 16.09.2020  

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.  

Tohto zasadnutia sa zúčastnili všetci zvolení členovia komisie Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Členovia komisie určili jednomyseľne za predsedu predmetnej komisie poslanca Miestneho  
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka Ing. Libor Gula a za podpredsedu poslanca 
Ing. Ján Palárik. 

Komisia najprv vykonala kontrolu neporušenosti doručených obálok. Overila taktiež dátum ich 
doručenia a skonštatovala, že v tomto smere zo strany kandidátov neprišlo k žiadnemu 
pochybeniu.  

Komisia pristúpila k otváraniu obálok a k vyhodnocovaniu jednotlivých prihlášok:  

 

1 . Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení Marián Takács, medzi kandidátov 
na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nakoľko splnil všetky 
zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Hlasovanie  

Prítomní: 5  za: 5 proti:  0 zdržal sa: 0 

 

2. Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o nezaradení Mgr. Rastislav Dubovský, medzi 
kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nakoľko 
splnil všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Nedoložil koncepciu výkonu funkcie. 

Hlasovanie  

Prítomní: 5  za: 5 proti:  0 zdržal sa: 0 

 

3 . Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o nezaradení PhDr. Mgr. Jozef Lintner, medzi 
kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nakoľko 
splnil všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Nedoložil koncepciu výkonu funkcie. 
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Hlasovanie  

Prítomní: 5  za: 5 proti:  0 zdržal sa: 0 

 

4 . Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o nezaradení JUDr. Bibiana Bartosovičová, 
medzi kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
nakoľko splnil všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru 
na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Nedoložila overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní a koncepciu výkonu funkcie. 

Hlasovanie  

Prítomní: 5  za: 5 proti:  0 zdržal sa: 0 

 

5 . Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení Ing. Peter Ondriš, medzi kandidátov 
na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nakoľko splnil všetky 
zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Hlasovanie  

Prítomní: 5  za: 5 proti:  0 zdržal sa: 0 

 

6 . Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení Mgr. Soňa Štefanová, medzi 
kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nakoľko 
splnil všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Hlasovanie  

Prítomní: 5  za: 5 proti:  0 zdržal sa: 0 

 

7 . Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení  JUDr. Juraj Vondrášek medzi 
kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nakoľko 
splnil všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Hlasovanie  

Prítomní: 5  za: 5 proti: 0  zdržal sa: 0 

 

8 . Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení JUDr. Tomáš Buzinger, medzi 
kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nakoľko 
splnil všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  
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Hlasovanie  

Prítomní: 5  za: 5 proti:  0 zdržal sa: 0 

 

9 . Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o nezaradení Ing. et Ing. Andrea Bulková, 
medzi kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
nakoľko splnil všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru 
na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Nedoložila 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 a koncepciu výkonu funkcie 

Hlasovanie  

Prítomní: 5  za: 5 proti:  0 zdržal sa: 0 

 

10 . Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o nezaradení Jana Belanová, medzi 
kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nakoľko 
splnil všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Nedoložil koncepciu výkonu funkcie. 

Hlasovanie  

Prítomní: 5  za: 5 proti:  0 zdržal sa: 0 

 

11. Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení Mgr. Ján Horecký, medzi 
kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nakoľko 
splnil všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Hlasovanie  

Prítomní: 5  za: 5 proti:  0 zdržal sa: 0 

 

12. Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení Ing. Juraj Strempek, medzi 
kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, nakoľko 
splnil všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Hlasovanie  

Prítomní: 5  za: 5 proti:  0 zdržal sa: 0 

 

Komisia skonštatovala, že voľba miestneho kontrolóra podľa uznesenia miestneho 
zastupiteľstva č. 117/2020 zo dňa 23.06.2020 sa vykoná tajným hlasovaním, tak, že každý 
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poslanec obdrží hlasovací lístok s menami 7. kandidátov v abecednom poradí a zakrúžkuje 
jedného z nich. Inak upravený hlasovací lístok bude neplatný.  

Komisia ďalej skonštatovala, že podľa § 18a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo volí miestneho kontrolóra na 
funkčné obdobie 6 rokov. Funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu 
do práce.  

Doterajšia miestna kontrolórka Ing. Ružena Záthurecká končí dňom 30.09.2020 a nástup 
nového miestneho kontrolóra sa teda určuje dňom 01.10.2020.  

Komisia požiadala organizačné oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, aby zabezpečilo pozvanie 7 kandidátov, ktorí splnili všetky náležitosti kandidatúry 
na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa 22.09.2020. 

 

V Bratislave, dňa 16.09.2020 

 

______________________________ 

Ing. Libor Gula, M.A. v.r. 
Predseda komisie na posúdenie  
náležitostí prihlášok kandidátov  
na funkciu miestneho kontrolóra 
 
 
za správnosť: 
 
 
_____________________________ 
JUDr. Jana Jakubkovič v.r. 
vedúca organizačného oddelenia 
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