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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. vyhlasuje 

 

1. v zmysle § 18a ods. 4 v nadväznosti na ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra na deň 18.06.2018 na 

Radnici mesta Žilina, Radničná 1 

 

II. ukladá prednostovi mestského úradu 

 

1. zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej 

tabuli mesta a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby 

 

III. určuje 

 

1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

a) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

b) iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov:  

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

 bezúhonnosť 

 

2. náležitosti písomnej prihlášky: 

 osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého 

pobytu, telefonický a emailový kontakt 

 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

 overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 profesijný životopis 

 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu 

 písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 

v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA – 



      

 

 

 

NEOTVÁRAŤ“ na Mestskom úrade v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina – 

do podateľne v úradných hodinách najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby.  

 

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na podateľňu Mestského úradu 

v Žiline. 

 

3. že funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok. Funkčné 

obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 

 

IV. zriaďuje 

 

1. Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra v zložení poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline: 

Mgr. Branislav Delinčák 

Mgr. Peter Fiabáne 

Bc. Jozef Juriš 

Mgr. Anton Trnovec 

 

Administratívne záležitosti súvisiace s činnosťou komisie zabezpečí za Mestský úrad 

v Žiline Mgr. Jana Brathová, vedúca odboru vnútorných vecí. 

 

Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitosti prihlášok jednotlivých kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

najneskôr 10 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra, t.j. 08.06.2018.  

 

V. schvaľuje v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 

nasledovne: 

 

1. kandidát, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas 

podá písomnú prihlášku, bude zaradený do voľby na funkciu hlavného kontrolóra 

a Mestským úradom v Žiline mu bude zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra 

najmenej 7 dní pred konaním voľby, t.j. 11.06.2018. 

 

2. samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať v deň konania voľby 

prezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. Každý kandidát 

má právo na vystúpenie pred poslancami Mestského zastupiteľstva v Žiline v časovom 

rozsahu maximálne 5 minút. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí. 

 



      

 

 

 

3. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním/verejným 

hlasovaním.  

 

Tajné hlasovanie: 

 

V deň konania voľby  Mestské zastupiteľstvo v Žiline schváli volebnú komisiu, ktorej 

úlohou bude dozerať na priebeh hlasovania, posúdiť platnosť odovzdaných hlasovacích 

lístkov a sčítať platné hlasy, ktoré získali jednotliví kandidáti. O výsledkoch tajného 

hlasovania vypracuje volebná komisia zápisnicu a výsledky oznámi Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline.  

 

Na hlasovacom lístku budú uvedení kandidáti v abecednom poradí. Hlasovací lístok 

bude opatrený úradnou pečiatkou mesta Žilina a podpisom predsedu volebnej komisie. 

 

Každý poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline si prevezme hlasovací lístok, 

zakrúžkuje poradové číslo vybraného kandidáta a hlasovací lístok následne vloží  do 

pripravenej volebnej schránky.  

 

Za platný hlasovací lístok sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude 

zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta a zároveň bude spĺňať 

predpísané náležitosti (úradná pečiatka mesta Žilina a podpis predsedu volebnej 

komisie). 

 

Verejné hlasovanie: 

 

Verejne sa hlasuje použitím hlasovacieho zariadenia. V prípade poruchy hlasovacieho 

zariadenia sa hlasuje zdvihnutím ruky a sčítavanie hlasov zabezpečujú určení skrutátori. 

 

O jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať postupne, o každom zvlášť  v abecednom 

poradí.  

 

4. na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 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. Pre účely prípravy druhého kola voľby 

hlavného kontrolóra vyhlási primátor mesta prestávku. V druhom kole volieb bude 

zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov 

v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

 



      

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Dňa 18.01.2018 bola na Mestský úrad v Žiline doručená informácia Ing. Petra Mika o vzdaní sa 

funkcie hlavného kontrolóra mesta Žilina dňa 01.05.2018. 

 

Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa § 18a ods. 8 písm. a) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (vzdanie sa funkcie), vyhlási 

mestské zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo 

dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. 

 

V zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

mesto uznesením ustanoví ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 

a stanoví náležitosti prihlášky. Zároveň podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov určí mestské zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby hlavného 

kontrolóra dĺžku pracovného času (úväzok) hlavného kontrolóra. 

 

Vzhľadom na uvedené predkladáme návrh na uznesenie, ktorým sa voľba hlavného kontrolóra 

vyhlási, zároveň sa upravia všetky zákonné  náležitosti a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby 

hlavného kontrolóra mesta Žilina, náležitosti prihlášky a úväzku novozvoleného hlavného 

kontrolóra. 

 

Materiál nebol predmetom rokovania žiadnej komisie, nakoľko ani jedna ho nezaradila do svojho 

programu. 


