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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. ___/2018
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. výsledky voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina tajným hlasovaním

II.

volí
1. v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) v nadväznosti na § 18a ods. 3 a ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
____________________ za hlavného kontrolóra mesta Žilina

III.

určuje
1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra mesta Žilina, ktorý je v zmysle §
18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa
počtu obyvateľov mesta Žilina k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Plat hlavného kontrolóra upraví zamestnávateľ každý nasledujúci rok podľa
aktuálnej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Materiál sa predkladá v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 103/2018 zo dňa
23.04.2018, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Žiline vyhlásilo deň konania voľby hlavného
kontrolóra mesta Žilina na 18.06.2018.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline zároveň určilo požiadavky, ktoré musí kandidát spĺňať,
náležitosti prihlášky a termín na jej podanie. V stanovenom termíne, do 04.06.2018, bolo do
podateľne Mestského úradu v Žiline doručených 13 písomných prihlášok.
Komisia na otváranie obálok s prihláškami na funkciu hlavného kontrolóra mesta Žilina
a posúdenie splnenia náležitostí prihlášok dňa 05.06.2018 všetky doručené obálky otvorila
a posúdila splnenie požiadaviek a náležitosti prihlášok.
Nakoľko komisia skonštatovala, že všetci 13 kandidáti splnili požiadavky ako aj náležitosti
prihlášky, Mestský úrad v Žiline zabezpečil zverejnenie zoznamu kandidátov a odoslanie
pozvánok na voľbu hlavného kontrolóra jednotlivým kandidátom.
Návrh uznesenia rešpektuje stanovený spôsob vykonania voľby tajným hlasovaním.
Súčasťou návrhu uznesenia je aj určenie platu hlavného kontrolóra, ktorý v zmysle § 11 ods. 4
písm. j) zákona o obecnom zriadení určuje mestské zastupiteľstvo.
Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina v rozsahu zákonom stanoveného platu hlavného
kontrolóra, ktorý je zahrnutý v rozpočte na tento rok.

MATERIÁL
ZOZNAM KANDIDÁTOV NA FUNKCIU HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA
Komisia na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
a posúdenie splnenia náležitostí prihlášok v zložení - Mgr. Branislav Delinčák, Mgr. Peter
Fiabáne, Bc. Jozef Juriš, Mgr. Anton Trnovec vydala zoznam kandidátov, ktorí splnili
požiadavky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať a zároveň predložili
prihlášku s požadovanými náležitosťami v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline
č. 103/2018 zo dňa 23.04.2018 nasledovne:
Ing. Jaroslav Bistár
Ing. Jozef Cisarik
Ing. Vlasta Grajciarová
Ing. Róbert Hájka
JUDr. Martin Hanuliak
Mgr. Eva Hellová
Ing. Miroslav Holečka
Mgr. Pavol Mihál
Bc. Radoslav Olašák
Ing. Miroslav Schneider
Ing. Peter Skotnický, PhD.
Ing. Štefan Šutara
Ing. Lenka Tomaníčková, PhD.
PODMIENKY PRE ZVOLENIE (POTREBNÉ KVÓRUM)
§ 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Prvé kolo
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov.
Druhé kolo
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské 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.
PLAT HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA
Podľa § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov
obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky, ktorý je pre podmienky mesta Žilina:

h) od 50 001 do 100 000 obyvateľov

2,47

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok 2017 je 954
€.
954 x 2,47 = 2 356,38 €
Podľa § 18c ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
je plat hlavného kontrolóra zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore
plat hlavného kontrolóra mesta Žilina = 2 357 €
Plat hlavného kontrolóra mesta Žilina sa bude každý rok meniť podľa priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

