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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

súhlasí 
 
v súlade s ustanovením § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov s vykonávaním inej zárobkovej činnosti miestnym kontrolórom Mariánom Takácsom, 
popri činnosti miestneho kontrolóra, ktorá spočíva v ponechaní si a v pokračovaní viazaného 
živnostenského oprávnenia na výkon konzultačnej činnosti v oblasti technika požiarnej ochrany a 
autorizovaného bezpečnostného technika. 
 
 

Dôvodová správa 
 

Tento materiál je predkladaný na návrh miestneho kontrolóra Mariána Takácsa, ktorý žiada               
o udelenie súhlasu s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 

Marián Takács vykonáva funkciu miestneho kontrolóra od 01.10.2020 a doručenou písomnou 
žiadosťou žiada o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti popri činnosti miestneho kontrolóra, 
ktorá spočíva v ponechaní si a v pokračovaní viazaného živnostenského oprávnenia na výkon 
konzultačnej činnosti v oblasti technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného 
technika, a to v súlade s § 18 zákona 369/1990 ods. 1, ktorý rieši postavenie miestneho kontrolóra.  

 
V zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej aj „zákon o obecnom 

zriadení“): „(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. 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.  

 
(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.“  

 
Dňa 12.10.2020 Marián Takács predložil miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-

Dúbravka, ako miestny kontrolór, žiadosť o schválenie vykonávania inej zárobkovej činnosti popri 
činnosti miestneho kontrolóra. Miestny kontrolór tak požiadal o súhlas k vykonávaniu činnosti, ktorá 
spočíva v ponechaní si a v pokračovaní viazaného živnostenského oprávnenia na výkon konzultačnej 
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činnosti v oblasti technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika.. V zmysle 
citovaných ustanovení zákona o obecnom zriadení môže miestny kontrolór obce vykonávať 
podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť len na základe súhlasu obecného (miestneho) 
zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení súčasne v § 18 ods. 2 uvádza, že funkcia kontrolóra je 
nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca, starostu, člena právnickej osoby, ktorej je zakladateľom 
alebo zriaďovateľom obec, iného zamestnanca obce alebo funkciou podľa osobitného predpisu (napr. 
zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry). Miestny kontrolór 
bližšie nedefinoval, akým spôsobom bude vykonávať inú zárobkovú činnosť, resp. kde bude 
vykonávať inú zárobkovú činnosť. Zákon o obecnom zriadení však nevyžaduje presné zadefinovanie 
činnosti ani obsah žiadosti o schválenie podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti, avšak táto 
činnosť nemôže byť činnosťou poslanca, starostu, člena právnickej osoby zriadenej alebo založenej 
obcou alebo iného zamestnanca obce.  
 

Na základe uvedeného je v plnej kompetencií miestneho zastupiteľstva rozhodnúť, či udelí 
súhlas na vykonávanie inej zárobkovej činnosti miestnemu kontrolórovi Mariánovi Takácsovi. 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, 

Takács Marián, miestny kontrolór 

1 1 •• . ' Lirad 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka 

Dátum: 

Čls!o záznamu: 

PrUohynicry: 

Vec: Žiadosť 

Miestne zastupiteľstvo mestskej 

časti Bratislava - Dúbravka 

Žatevná 2 

844 02 Bratislava 

v Bratislave dňa 12.10.2020 

Marián Takács, zamestnanec miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Dúbravka vo funkcii 

miestny kontrolór, mám záujem o vykonávanie inej zárobkovej činnosti popri činnosti miestneho 

kontrolóra, konkrétne ponechanie si a pokračovanie viazaného živnostenského oprávnenia na výkon 

konzultačnej činnosti v oblasti technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika . 

V súlade s §18 zákona 369/1990 Zb. ods. 1, žiadam miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -

Dúbravka o súhlas s vykonávaním takejto činnosti. 

S pozdravom 

.? / Marián Takács 

Miestny kontrolór 
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