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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline  

 

I. Berie na vedomie 

 

1. Informáciu o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra dňa 01. 05. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V súlade s §  18a ods. 8 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa 

funkcie.  

Z uvedeného dôvodu predkladám tento materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 

v ktorom oznamujem, že sa vzdávam funkcie hlavného kontrolóra mesta Žilina dňa  01. 05. 2018. 

Dopad na rozpočet je kladný, mesto ušetrí finančné prostriedky na plate hlavného kontrolóra, od 

jeho vzdania sa do nástupu do práce po zvolení nového hlavného kontrolóra.   

Materiál bol prerokovaný na komisii finančnej a komisii kultúry, športu, cestovného ruchu                              

a miestneho rozvoja s odporučením pre mestské zastupiteľstvo zobrať na vedomie.  



      

 

1  Informácia o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra 

 

Informácia o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra  
 

 

Podľa § 18a ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

„Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká 

a) vzdaním sa funkcie, 

b) odvolaním z funkcie, 

c) uplynutím jeho funkčného obdobia, 

d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 

e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne 

úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, 

f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin 

alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol 

podmienečne odložený, 

g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2.“ 

 

V súlade s § 18a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta Žilina oznamuje Mestskému zastupiteľstvu v Žiline, 

že sa vzdáva funkcie hlavného kontrolóra dňa 01. 05. 2018.  

Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa funkcie.  

O vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra mesta Žilina dňa 01. 05. 2018 som informoval primátora 

mesta Žilina listom zo dňa 18. 01. 2018 

Vzdaním sa funkcie hlavného kontrolóra dňa 01. 05. 2018 je vytvorený dostatočný priestor na to, 

aby Mestské zastupiteľstvo v Žiline zvolilo nového hlavného kontrolóra alebo hlavnú kontrolórku 

tak, aby časový úsek, v ktorom mesto Žilina nebude mať hlavného kontrolóra alebo hlavnú 

kontrolórku, bol čo najkratší.  


