
ZÁPISNICA 
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 18.06.2018 

 

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Ing. Igor Choma, primátor 

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 18.06.2018 v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 3 ods. 2 

písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline a uznesenie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č. 103/2018 zo dňa 23.04.2018.  

 

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, prednosta Mestského 

úradu v Žiline, dotknutí zamestnanci Mestského úradu v Žiline a kandidáti na voľbu hlavného 

kontrolóra mesta Žilina. Primátor mesta privítal všetkých pozvaných, prítomných občanov a 

zástupcov médií. Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 26 poslancov, a tým je 

mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnili 

poslanci Bechný, Trnovec a Popluhár. Ospravedlnil sa aj jeden z kandidátov na hlavného 

kontrolóra mesta Žilina pán Hájka z dôvodu PN. V priebehu rokovania mestského zastupiteľstva 

sa počet prítomných poslancov zvýšil na 28. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z 

mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zápisnica“).  

 

Primátor mesta poveril písaním zápisnice Teréziu Cibulkovú, zamestnankyňu Mesta Žilina, s 

miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. 

 

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta poslancov Maňáka a Juriša.  

 

Za skrutátorov určil v súlade s rokovacím poriadkom z radov zamestnancov mesta Mgr. Janu 

Brathovú, vedúcu odboru vnútorných vecí a  JUDr. Jakuba Ulahera, PhD., LL.M., vedúceho 

odboru právneho a majetkového. 

 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení poslancov: Cibulka, Kosa, Barčík, Groma a 

Talafová. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu návrhovej komisie 

pripomienky, resp. iný návrh. 

 

Nikto z prítomných nevzniesol k zloženiu návrhovej komisie žiadne pripomienky. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej komisie – poslanci Cibulka, Kosa, 

Barčík, Groma a Talafová. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu 

schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Voľba hlavného kontrolóra mesta Žilina 

3. Záver 

Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nevzniesol k návrhu programu žiadne návrhy a 

pripomienky, dal primátor mesta hlasovať o programe v znení ako bol predložený s pozvánkou. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva program mimoriadneho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Schválený program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Voľba hlavného kontrolóra mesta Žilina 

3. Záver 

Primátor mesta zároveň požiadal poslancov, aby v priebehu rokovania prípadné pripomienky 

alebo návrhy v písomnej podobe predložili jemu ako predsedajúcemu. Dodal, že prázdny 

formulár na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú poslanci k dispozícii na rokovacích stoloch. 

 

 

Ad 2/ Voľba hlavného kontrolóra mesta Žilina 

 

Materiál č. 65/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice 

a uviedla ho spracovateľka materiálu – Mgr. Jana Brathová, vedúca odboru vnútorných vecí 

Mestského úradu v Žiline.  

 

Primátor mesta: Teraz pristúpime k prezentácii jednotlivých kandidátov v abecednom poradí tak, 

ako odovzdali svoje prihlášky. Každý kandidát má priestor na vystúpenie v časovom rozsahu 

maximálne 5 minút, no a priestor na vaše otázky k jednotlivým kandidátom budete mať po každej 

prezentácii. Takže ako prvý vystúpi pán Ing. Jaroslav Bistár. 

 

Ing. Jaroslav Bistár, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Takže, ja by som využil túto 

možnosť a v krátkosti doplnil niektoré informácie, ktoré sme predkladali v písomnej podobe. 

Teda moje meno je Jaroslav Bistár, narodil som sa na Orave a do Žiliny som sa prisťahoval v 

roku 1973, kde som po ukončení základného a stredného vzdelania na gymnáziu na Hlinách VI. 

pokračoval v štúdiu na vysokej škole, ktorú som ukončil v roku 1984 štátnou záverečnou 

skúškou. Čo sa týka môjho súkromia - zopár informácií, ktoré tam neboli, teda bývam stále celý 

čas na Vlčincoch, som od roku 1984 ženatý, s manželkou Janou máme 5 detí, štyroch chlapcov 

a jednu dcérku. Hlavne by som sa však chcel venovať vo svojom príhovore tomu, prečo sa 

uchádzam o túto funkciu, samozrejme, tým pádom aj o vašu priazeň a o podporu pri hlasovaní. 

V prvom rade, čo ma viedlo k tomuto môjmu rozhodnutiu, je vlastne moja aktuálna profesia, 

ktorú vykonávam aj momentálne. Pracujem vo finančnej sfére v súkromnej spoločnosti – Prvá 

oddlžovacia vo funkcii odborného referenta správy záväzkov, kde vlastne kontrola financií je 

mojím každodenným chlebíkom. Okrem toho v rámci svojej praxe som 12 rokov robil 

živnostníka, čo vlastne samozrejme moju osobu spájalo aj s účtovníctvom, čiže také to základné 

finančné povedomie tu je. Ako druhý dôležitý faktor je, že som vlastne 45 rokov občanom Žiliny 

a samozrejme z toho dôvodu mám záujem nejakým spôsobom sledovať využívanie financií na 

zveľadenie mesta a v prospech teda občanov a služieb pre občanov. V neposlednom rade sú to aj 

moje morálne a osobnostné vlastnosti, kde mi vlastne už rodičovskou výchovou bol vštepovaný  

vzťah k čestnosti, spravodlivosti, ktorú vlastne dodnes si pestujem svojim vierovyznaním 

kresťana katolíka. Okrem toho z tých vlastností osobnostných je to taká, by som povedal, 

cieľavedomosť, precíznosť a možno až puntičkárstvo, čo vrcholí vlastne možno takým zvláštnym 

spôsobom, resp. obľúbenosti v matematike a vlastne môjmu vzťahu k akémukoľvek spracovaniu 

číselných dát. Takže, dá sa povedať, že moja práca je zároveň aj mojím koníčkom. Čo sa týka 

ďalších mojich takých daností, tak v rámci svojej teda praxe dokázal by som využiť tieto vekom 

a praxou nadobudnuté životné a profesné skúsenosti, pretože som robil na pozíciách asistenta, 

vedeckovýskumného pracovníka, obchodného aj výrobného manažéra, výrobného riaditeľa. 

Robil som v spoločnostiach štátnych, súkromných, robil som v zahraničnej spoločnosti, robil 

som aj ako živnostník, ako som spomínal, ale teda, bohužiaľ, mal som príležitosť vyskúšať si aj 

horký chlebík nezamestnaného, takže dá sa povedať z tých profesií som toho preskákal dosť. 
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Takisto by som dokázal využiť svoje líderské schopnosti s vedením vlastného tímu a zároveň aj 

byť tímovým hráčom. V športovej terminológii povedané, dokážem bojovať za spoločný dres a 

byť teda loajálny. Takisto by som dokázal využiť svoje komunikatívne schopnosti nadobudnuté 

praxou pri práci s ľuďmi, kde teda nie som povýšenecký typ a dokážem, pokiaľ je to možné, aj 

v práci bez problémov nadviazať neformálne vzťahy a poprípade priateľské, ale vždy si dokážem 

udržať príslušný a potrebný odstup. Musím uviesť teda, že nemám pochopenie a nijaké 

ospravedlnenie pre zakrývanie nečestnosti, podvodov a absolútne sa nestotožňujem s 

akýmikoľvek korupčnými praktikami. 

 

Po ukončení prezentácie primátor mesta otvoril diskusiu. Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto 

neprihlásil, primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

a vyzval ďalšieho kandidáta, aby sa predstavil.  

 

Ing. Jozef Cisarik, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Dovoľte, aby som sa vám 

predstavil ako kandidát pri voľbe na post hlavného kontrolóra mesta Žilina, na túto veľmi 

dôležitú funkciu, a teda, vyžiadal si od vás nejaký ten hlas, ktorý v prípade, ak vás zaujme táto 

prezentácia, by som bol rád. V prvom rade som rodený Žilinčan a v tomto meste som sa narodil, 

vyrastal a pracujem dodnes. Záleží mi na tomto meste a nakoľko ho reprezentujem hlavne aj v 

športovej oblasti ako tréner, rozhodca a prostredníctvom aj svojich zverencov na súťažiach po 

celom Slovensku, ako aj v zahraničí, tak svoje odborné znalosti v oblasti kontroly odovzdávam 

ešte aj ako kontrolór v národnom športom zväze. O post  hlavného kontrolóra sa uchádzam ako 

praktický odborník, veľmi seriózne a vážne, kde chcem uplatniť svoje odborné znalosti, ktoré 

som získal počas dlhoročného pôsobenia na Daňovom úrade Žilina. Na daňovom úrade som 

začínal v roku 1994 ako kontrolór, hlavne teda kontrolór dane z pridanej hodnoty, samozrejme 

aj ostatných daní, kde som vypracovával náročné protokoly a jednal som aj s daňovými 

subjektami z nášho pohľadu. V roku 2003 som sa stal aj riaditeľom daňového úradu, kde som 

pôsobil do roku 2011. V tejto uvedenej ťažkej pozícii som koordinoval 7 oddelení a tento úrad 

patril k jedným z najväčších daňových úradov na Slovensku a bol najväčší v Žilinskom kraji. 

Výsledky počas môjho pôsobenia boli adekvátne na pôsobenie na tomto úrade a všetky úlohy, 

ktoré boli dané aj v rámci koncepcie a rozvoja tohto daňového úradu, som plnil v maximálnej 

možnej miere. Myslím, že aj zamestnanci boli spokojní ohľadom tejto koordinácie na 

jednotlivých oddeleniach, hlavne teda chcem spomenúť oddelenie kontroly, exekúcie, správy 

daní, výberu, hlavne aj štátneho dozoru, ktorý vlastne aj súvisí vlastne s činnosťou takou akou je 

činnosť hlavného kontrolóra mesta Žiliny. Počas tejto náročnej práce som sa stretával, resp. 

koordinoval činnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní, s najvyšším kontrolným úradom, 

samozrejme s políciou a prokuratúrou. Od roku 2012 som pôsobil aj ako vedúci oddelenia, kde 

som mal na starosti 30 kontrolórov, tzn. vo všetkých oblastiach daní - daň z príjmu právnických 

osôb, fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty, zo závislej činnosti a pod., tzn. koordinácia a 

komunikácia aj s daňovými subjektmi nie v ľahkej, ale v ťažkej situácii, ktoré sa vyskytli počas 

výkonu. Potom od roku 2012 až doteraz pôsobím ako kontrolór a dennodenne sa stretávam 

vlastne s činnosťou, ktorá vlastne je vymedzená aj v mojej činnosti pôsobenia v praxi na kontrole. 

Samozrejme, čo sa týka útvaru hlavného kontrolóra mesta Žiliny, som sa oboznámil aj s 

činnosťou útvaru hlavného kontrolóra mesta Žiliny a hlavne s jeho úlohami v pôsobnosti mesta, 

tak ako sú uvedené v § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Mojím cieľom je, aby útvar 

hlavného kontrolóra bol plne funkčný, efektívny, a aby vykonával kontrolnú činnosť v súlade s 

platnou legislatívou Slovenskej republiky. To je z mojej strany zatiaľ všetko, ďakujem vám za 

pozornosť, vážení páni poslanci, pán primátor, a hlavne vám prajem šťastnú ruku hlavne pri 

voľbe hlavného kontrolóra, lebo táto funkcia je veľmi vážna a myslím, že aj dôležitá pre výkon 

samotnej činnosti mesta Žiliny.  
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Po ukončení prezentácie primátor mesta otvoril diskusiu. Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto 

neprihlásil, primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

a vyzval ďalšieho kandidáta, aby sa predstavil.  

 

Ing. Vlasta Grajciarová, kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Môj profesijný 

životopis máte k dispozícii, ale dovoľte, aby som sa aspoň v skratke predstavila. Volám sa Vlasta 

Grajciarová a pochádzam z okresu Žilina, konkrétne z Rajca, ale už 37 rokov žijem a pracujem 

v Martine. Môj prehľad zamestnaní je pomerne stručný. Hneď po skončení vysokej školy 

ekonomickej som pracovala v štátnom podniku Reštaurácie a od roku 1991 som sa zamestnala 

na Mestskom úrade v Martine, kde pracujem doteraz. V samospráve teda pracujem 27 rokov. 

Najskôr som 5 rokov vykonávala funkciu rozpočtárky a od roku 1996, takže 22 rokov zastávam 

funkciu vedúcej ekonomického odboru na mestskom úrade. Mám na starosti v podstate rozpočet, 

financovanie, ekonomiku, miestne dane, ale napríklad aj financovanie školstva. Toto tiež patrí 

pod ekonomický odbor u nás. Okrem toho, čo som neuvádzala v životopise, dodatočne ma 

napadlo, na požiadanie vykonávam prednáškovú činnosť pre Regionálne vzdelávacie centrum 

Martin a to z oblasti ekonomiky a miestnych daní a niekoľkokrát to bolo aj pre začínajúcich 

hlavných kontrolórov miest a obcí. Za obdobie tých 22 rokov vo funkcii vedúcej ekonomického 

odboru som zároveň v čase neprítomnosti prednostu zastupovala všetkých prednostov, ktorí sa 

za toto obdobie na Mestskom úrade v Martine vystriedali. Z tohto dôvodu teda sa domnievam, 

že mám dostatočný prehľad o fungovaní úradu, o jeho kompetenciách, o platnej legislatíve a 

podľa môjho názoru aj odborné vedomosti a skúsenosti na výkon funkcie hlavného kontrolóra. 

Ešte chcem podotknúť, že som nikdy nepracovala a ani nebola členkou žiadnej politickej strany. 

Vážený poslanecký zbor, hlavný kontrolór má presne vymedzené úlohy stanovené v § 18f zákona 

o obecnom zriadení a pri svojej práci je povinný postupovať podľa pravidiel stanovených v 

zákone o finančnej kontrole 357 z roku 2015, konkrétne § 26 až 27. Kontrolnú činnosť, ale 

nevykonáva v samospráve len hlavný kontrolór a jeho útvar, ale je to ucelený systém vnútornej 

kontroly vybudovaný na úrade. Moja kontrolná činnosť preto by nebola len hľadaním chýb, ale 

najmä zabezpečiť ich predchádzaniu, zistenie skutkového stavu a overenie súladu vedenia 

agendy s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby aj vypracovaním nejakých 

odporúčaní na nápravu. Viem, že práca hlavného kontrolóra je veľmi náročná, ale nie som 

konfliktný typ, ja rada pracujem s ľuďmi, mám vysoké pracovné nasadenie a chcela by som byť 

pri práci korektným partnerom. Pri výkone kontrolnej činnosti by som sa samozrejme 

pridržiavala všetkých platných pravidiel stanovených v zákone o finančnej kontrole. V prípade, 

že by ste ma dnes zvolili do funkcie hlavného kontrolóra, svoju prácu budem vykonávať 

nezávisle, odborne a zodpovedne. Ďakujem za pozornosť. 

 

Po ukončení prezentácie primátor mesta otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásili poslanci Peter 

Ničík a Fiabáne. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným 

príspevkom.  

 

Poslanec Peter Ničík: Pani inžinierka, ja sa chcem spýtať, aké najvážnejšie priestupky voči 

zákonu ste museli riešiť, a aké konzekvencie ste museli vyvodiť z týchto prípadov.  

 

Ing. Vlasta Grajciarová, kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Pokiaľ si spomínam 

nejaké závažné porušenia zákonov ani neboli. Vyskytol sa jeden, počas nútenej správy mesta 

Martin, keď nám ministerstvo financií poskytlo pôžičku na výkon samosprávnych funkcií, čiže 

na bežné výdavky a podľa zákona o rozpočtových pravidlách, mesto môže použiť úverové 

prostriedky len na investície, takže tieto finančné prostriedky sme nečerpali a nakoniec 

ministerstvo financií spracovalo novelu zákona o rozpočtových pravidlách, kde je uvedená táto 

výnimka a tá pôžička sa čerpá až teraz. Inak si nespomínam na nejaké porušenia. V prípade, že 
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by sa bolo k niečomu schyľovalo, tak som sa porozprávala s vedením mesta a nikdy sa mi nestalo, 

že by niektorý z primátorov alebo mojich priamych nadriadených prednostov ma nútili do 

niečoho, čo by bolo proti platným právnym predpisom. 

 

Poslanec Fiabáne: Pani Grajciarová, chcem sa spýtať, čo vás viedlo k tomuto rozhodnutiu opustiť 

po toľkých rokoch práce na Mestskom úrade v Martine miesto, ktoré podľa tých informácií, ktoré 

mám, celkom veľmi solídne zastávate a rozhodli ste sa opustiť Martin a prísť do Žiliny a pokúsiť 

sa zabojovať o funkciu hlavného kontrolóra? 

 

Ing. Vlasta Grajciarová, kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Poviem pravdu, že 

nebolo to ľahké rozhodnutie. Ja som sa najskôr prihlásila, potom som už uvažovala, že ani sem 

neprídem, ale nakoniec som sa rozhodla tak, že ja viem, že sa mi bude veľmi ťažko odchádzať, 

pretože mám ten kolektív veľmi rada, pracujem tam naozaj dlho, ale je také obdobie, že si 

myslím, že nastal čas na zmenu a možno toto by bola tá pravá zmena, i keď je to dochádzanie z 

Martina do Žiliny, ale myslím si, že vlakom to vôbec nie je problém. Mám tu rodinu, takže ani 

to nie je problém. V podstate v Žiline mám obidve sestry. 

 

Primátor mesta: My budeme pokračovať ďalším kandidátom. Ako som spomenul, pán Ing. Hájka 

sa ospravedlnil z dôvodu práceneschopnosti, takže pokračujeme pánom JUDr. Martinom 

Hanuliakom. 

 

JUDr. Martin Hanuliak, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Volám sa Hanuliak 

Martin, som z Terchovej a kandidujem na funkciu hlavného kontrolóra, pretože by som chcel 

svojou kontrolnou činnosťou prispieť k rozvoju mesta Žilina. Ide o funkcionára mesta, ktorý 

môže odhaliť, resp. zabrániť plytvaniu verejných zdrojov, porušovaniu zákonov a ignorovaniu 

pravidiel. V skratke zasiahne tam, kde obec má najväčšie nedostatky, a kde je najzraniteľnejšia. 

Plne si uvedomujem, že kontrolór v dnešnej dobe musí byť pružný a flexibilný. Súčasná neustále 

sa meniaca legislatíva vyžaduje promptné reagovanie a takýmito vlastnosťami by som 

disponoval. Nápomocné mi bude aj moje právnické vzdelanie, ktoré som ukončil rigoróznou 

skúškou na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na tému Právna pozícia obecných 

podnikov, kde som sa v jednej časti venoval aj hlavnému kontrolórovi a jeho kompetenciám vo 

vzťahu k obchodným spoločnostiam založených samosprávou, poprípade iným formám 

obecných podnikov. Ďalej chcem zdôrazniť, že som autorom viacerých odborných článkov, 

napríklad Výstavba nájomných bytov musí prejsť verejným obstarávaním, atď. Čo sa týka 

kontrolóra, ako kontrolór budem s predstihom upozorňovať na možné nedostatky, ktoré by mohli 

negatívne ovplyvniť rozvoj mesta v neprospech jeho obyvateľov, resp. schopnosť zabrániť 

vysokým sankciám mesta. Ďalej chcem zdôrazniť, že kontrola má nielen postihovať alebo 

poskytovať vinníkov, napríklad pri neplnení uznesení mestského zastupiteľstva, alebo pri 

nerešpektovaní právnych noriem, ale tiež a predovšetkým zhodnotiť dobre vykonanú prácu, 

dobrý výkon z verejnej funkcie a tak motivovať pracovníkov, aby permanentne zvyšovali kvalitu 

i efektívnosť pri výkone svojej funkcie. Všetci vieme, že kontrola či dozor zo strany štátu sú skôr 

náhodné a výberové, kým činnosť hlavného kontrolóra v meste je bezprostredná a stála. Takže 

je to dôležitá funkcia a aj vzhľadom na to, že periodicita zasadnutí mestského zastupiteľstva je 

dosť často, tak preto práve výkon kontrolnej činnosti zo strany hlavného kontrolóra je často 

jedinou možnosťou pre poslancov, pre vás, ako sa dozvedieť o stave vedenia mestského úradu či 

mestských organizácií. Verejne prehlasujem, že okrem služobného telefónu, budete mať na mňa 

aj súkromný kontakt, takže v prípade nejakých nejasností ma kľudne kedykoľvek môžete 

kontaktovať. Myslím si, že túto funkciu zvládnem a budem sa neustále vzdelávať, aby som túto 

funkciu zvládal na 100%. Do budúcna by som chcel zapojiť všetkých občanov, ktorí sa zaujímajú 

o verejné dianie, do plánu kontrolných činností a takouto formou im umožniť spolupodieľať sa 
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na verejnej kontrole. Na záver, ako hlavný kontrolór mesta Žilina, budem vykonávať kontrolnú 

činnosť objektívne, nezávisle, nestranne a so znalosťou všeobecne záväzných právnych 

predpisov, ostatných organizačných noriem, vnútorných predpisov mesta, atď.  

 

Po ukončení prezentácie primátor mesta otvoril diskusiu. Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto 

neprihlásil, primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

a vyzval ďalšieho kandidáta, aby sa predstavil.  

 

Mgr. Eva Hellová, kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Dovoľte mi, aby som sa 

predstavila. Volám sa Eva Hellová, mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, ktoré som 

vyštudovala na Žilinskej univerzite v Žiline, na fakulte prírodných vied. V mojich 

predchádzajúcich zamestnaniach som pracovala tak v štátnom, aj v súkromnom sektore a prešla 

som rôznymi pracovnými pozíciami. Na Mestskom úrade v Žiline pracujem od roku 2005. 

Najskôr som pracovala na oddelení Štátneho fondu rozvoja bývania a neskôr som začala 

pracovať na útvare hlavného kontrolóra ako kontrolórka mesta Žilina, kde pracujem už 12 rokov. 

Keďže právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je legislatívne vymedzená v § 18 až 

18g zákona 369 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa tejto časti venovať 

nebudem. Skôr by som vám chcela priblížiť a predstaviť môj pohľad, ako tieto úlohy, ktoré sú 

hlavnému kontrolórovi legislatívne dané, naplniť tak, aby kontrolná činnosť nebola vnímaná 

negatívne. Práca kontrolóra je zložitá, náročná a častokrát nepopulárna. Veď kto má radosť 

z toho, ak ho niekto kontroluje. Málokto si však uvedomuje, že aj táto činnosť je nemenej dôležitá 

ako ktorákoľvek iná. V prvom rade je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že hlavný kontrolór 

vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť, ktorá by mala zachytiť oblasti, resp. časti, ktorých výkon 

nenapĺňa znaky zákonnosti, účinnosti, efektívnosti a účelnosti. Kontrolná činnosť nie je len práca 

ex post, ale podstatná a nie menej dôležitá je aj spolupráca hlavného kontrolóra ex ante, a to 

s poslancami, kompetentnými zástupcami mesta a jej predstaviteľmi ešte pred prijatím 

závažných rozhodnutí s využitím, ak to bude potrebné, samozrejme, napríklad aj metodicko-

legislatívneho usmernenia. Dovolím si povedať, že práve takýto spôsob komunikácie môže mať 

lepší a preventívnejší účinok ako samotná kontrolná činnosť. Z môjho pohľadu úlohou kontroly 

nie je hľadanie chýb, ale aj zisťovanie stavu závažných procesov ako relevantné východisko ich 

zaisťovania. Vždy je lepšie, ak sa nedostatky zachytia hneď na začiatku a sú ešte riešiteľné. Preto 

hlavný kontrolór musí veľmi dobre poznať systém a chod samosprávy na to, aby mohol 

vykonávať túto kontrolnú činnosť. Samospráva je neustále meniaci sa subjekt, jeho kompetencie 

sú rozsiahle a správnosť rozhodnutí je potrebné zvažovať tak v legislatívnej, ako aj v praktickej 

rovine. Systém práce vo verejnej správe veľmi dobre poznám a systém kontrolnej činnosti 

poznám priamo z praxe. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, do práce, ktorú som 

vykonávala a vykonávam, som vždy vkladala odbornosť, zákonnosť, čestnosť a férovosť 

komunikácie. Každý z nás potrebuje robiť niečo zmysluplné, niečo, čo ho napĺňa, baví, v čom sa 

posúva profesionálne dopredu. Zamestnanie, v ktorom sa môžeme uplatniť, rásť, robíme ho 

s radosťou, je tým najlepším liekom na náladu a spokojný a šťastný život nielen zamestnancov 

mesta, ale v prvom rade aj obyvateľov mesta. Veľmi presne viem, že hlavný kontrolór má v 

prvom rade stáť po boku poslancov, poskytovať im pravdivé informácie tak, aby mohli prijímať 

zákonné rozhodnutia. Ja vám, vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci, ponukám svoje 

dvanásťročné odborné skúsenosti priamo z výkonu kontrolnej činnosti v územnej samospráve, 

ústretovú, odbornú a slušnú komunikáciu vždy a za každých okolností a pomoc pri akejkoľvek 

činnosti, ktorú budete potrebovať, a ktorej sa mám zúčastňovať. Ak mi dáte dôveru a budem do 

funkcie hlavnej kontrolórky zvolená, budem nápomocná všade tam, kde to bude potrebné 

vstupovať do procesov ešte v štádiu prípravy, som pripravená vstupovať do problematiky 

v procese jej riešenia, vyjadrovať stanoviská opierajúce sa o legislatívu bude bežné. Vážení páni 

poslanci, vážené pani poslankyne, verím, že na základe mojich odborných a dlhoročných 
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praktických skúseností budem prínosom nielen pre poslancov, ako zvolených zástupcov občanov 

nášho mesta, ale aj zástupcov mesta a mesto samotné. 

 

Po ukončení prezentácie primátor mesta otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil poslanec Púček. 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.  

 

Poslanec Púček: Ja som si vypočul, čo teraz pani Mgr. Hellová predniesla. Hovorila o spolupráci 

s poslancami, bol by som rád, keby tá spolupráca s poslancami bola, ale nie tak, ako ju robila 

v poslednej dobe, že vytvorila doslova štvanie poslancov voči mestu a myslím si, že toho, čoho 

sa domáhala, nepresunúť sa do budovy mesta, ale zostať na pôvodnom mieste bola doslova 

štvanica a myslím si, že za jej dvanásťročnú prax, ktorú robila sa mohla trošku naučiť, že toto 

nebolo v poriadku, ešte viac k tomu ale poviem. Taktiež hovorila o tzv. odbornosti, čestnosti 

a zákonnosti. Prosím vás, je zákonné pani magistra Hellová, ak ste ako kontrolórka mesta Žilina 

odmietli splniť uznesenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2017, následne ste bola 

osoba, ktorá pomohla, to som presvedčený o tom, že sa podal podnet na prokuratúru Žilina, ktorá 

rozhodla, že toto všeobecne záväzné nariadenie je nezákonné, ako dobre viete, Krajský súd v 

Žiline pod číslom 30S108/2017 zo dňa 03.04.2002 rozhodol, že toto všeobecne záväzné 

nariadenie mesta spĺňa všetky podmienky a žaloba bola u prokurátora odmietnutá. Takže, keď 

hovoríte o zákonnosti, toto je zákonnosť. Dnes kandidujete na hlavného kontrolóra, ako vy chcete 

plniť zákonnosť? Tak ako ste to urobila? A ďalšia vec je to, že tým, že ste odmietli podpísať toto 

všeobecné záväzné nariadenie mesta, bývate neoprávnene v mestskom nájomnom byte bez 

zmluvy. Ste dlžníčka mesta a dostal som dosť informácií o tom, že ste doslova štváč. Kde ste 

robili rozpor medzi poslancami, vedením mesta a určite máte skupinu poslancov za sebou, však 

sa vám zložili na váš dlh, ktorý bol prinesený na ŽILBYT Žilina vo výške 600 €. Ja by som bol 

rád, keby ste povedala, ktorí poslanci koľko na to prispeli a ako ste vôbec týmto poslancom 

zaviazaná. Ja si myslím, že viac k tomu netreba už hovoriť, že som povedal dostatok vecí na to, 

aby ste na tomto poste nebola. Čudujem sa vôbec, že ste sa uchádzala o tento post a byt, a mať 

právomoc, tak dnes nie ste ani na úrade kontrolórky, by ste si určite musela hľadať miesto mimo 

mesta Žilina.  

 

Poslanec Peter Ničík s faktickou poznámkou: Ja by som len chcel povedať, že z môjho pohľadu 

pani Hellová nie je žiadny štváč, to po prvé a po druhé, z môjho pohľadu je jedna odvážna 

kontrolórka, lebo našla napríklad, že sa urobil futbalový turnaj, ktorý neexistoval, ktorý sa 

nezrealizoval, ale boli tam faktúry a boli tam nejaké obohatenia. Takže, veľmi stručne, ja si vážim 

pani Hellovú za mnohé veci.  

 

Poslanec Púček s faktickou poznámkou: To, že si, pán kolega, nemyslíte, že je štváč, ja som 

presvedčený, že áno, a všetci veľmi dobre vieme, čo sa dialo, včetne niektorých poslancov a čo 

bolo cieľom pani Hellovej. A čo sa týka, že našla chyby, veď pre Boha, veď je tam na to. Ja som 

za to, aby každý kontrolór našiel chyby, aj včas a snažil sa o predchádzanie tých chýb. Takže, to 

bolo jej úlohou, jej povinnosťou. Myslím si, že keď budeme hľadať, aké chyby našla, že ich našla  

za tých dvanásť rokov strašne málo.  

 

Poslanec Fiabáne s faktickou poznámkou: Ja by som tiež chcel za seba povedať, že nevnímal 

som tie veci ohľadom toho problému so sťahovaním útvaru hlavného kontrola do budovy 

mestského úradu ako šťastnú situáciu pre nás všetkých, ale rozhodne odmietam to, že by pani 

Hellová pri akejkoľvek komunikácii, a zúčastnil som sa aj nejakých sedení, že by som z jej úst 

počul nejaké štvavé vyjadrenia, to je z môjho pohľadu ako veľmi silné tvrdenie, keďže sa snažím, 

a vy ma poznáte, že viem byť objektívny v týchto veciach, tak naozaj, nemyslím si, že pani 

Hellová takto vystupovala. 
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Poslankyňa Chodelková s faktickou poznámkou: Tiež sa stotožňujem s tým, čo povedal Peťo. 

Janko, nestotožňujem sa s tým, ako si môžeš, ako poslanec, dovoliť povedať, že keby si mal tú 

právomoc, by si niekoho vysťahoval z mesta. Tomu ja naozaj nemôžem porozumieť, ako si vôbec 

dovoľuješ niečo takéto vysloviť. Aj ja si vážim prácu nielen pani Hellovej, ale všetkých, ktorí sú 

na útvare hlavného kontrolóra a takéto vyjadrenia, aké ty dávaš, by som si nikdy nedovolila. 

 

Poslanec Púček s faktickou poznámkou: Pani kolegyňa, myslel som vysťahovať z mesta Žiliny 

ako zamestnanec mesta, omlúvam sa, ako zamestnanec. Pani Hellová už nemala na meste robiť. 

Vy tu teraz hovoríte len povrchne áno, tak ako povedal aj pán Fiabáne, áno, nebolo to to najlepšie, 

ale bolo to štvanie, bolo to štvanie. Hovorte o tom, že porušila všeobecne záväzné nariadenie 

mesta ona, tak nech všetci občania teraz, keď nemajú peniaze, nech neplatia, nech porušia. Čo 

budeme s nimi robiť? Pani kontrolórka by mala byť vzorom. Ona vzorom nie je. Je tým, ktorý 

porušuje zákony a dnes mám dať jej hlas? Budem navrhovať verejné hlasovanie a budem rád, 

keď budete verejne hlasovať, aby občania videli, ako ste niektorí zaviazaní pani Hellovej. Čo 

mám viac na to odpovedať? Odpovedajte na konkrétne veci. 

 

Poslanec Plešinger s faktickou poznámkou: Pán Púček, ja si myslím, že je ľudské pomáhať 

ľuďom, ktorí sa dostanú do nejakých problémov sociálnych, pani Hellová mala tie problémy. 

Mňa si môžete poznačiť, ja som prispel pani Hellovej na vyrovnanie dlhu, ktorý mala voči mestu 

nie preto, že som chcel, aby bola mne zaviazaná, ale preto, že mala problémy sociálne a pomáham 

aj ďalším ľuďom v tomto meste, ktorí majú sociálne problémy a robím to nie preto, aby som sa 

teraz chválil a rozprával. Chceli ste vedieť kto prispel, tak ja som prispel a budem prispievať aj 

ďalej, aj napriek tomu, že sa vám to nepáči.  

 

Poslanec Sokol s faktickou poznámkou: Podľa môjho názoru, aj pani poslankyňa Chodelková sa 

vyjadrila, že tu by si poslanec niektoré veci nemal dovoliť. Ja to vnímam úplne jednoducho, pán 

poslanec Púček má pripravený materiál, ktorý nepripravoval on, vyzerá to tak, aj mal problém 

niektoré veci tam nájsť, aj ho poriadne prečítať. Vzhľadom na to, že pán primátor ešte aj porušuje 

rokovací poriadok a necháva ho hovoriť, aj keď hovoriť nemá, tak asi tuším odkiaľ ten materiál 

prišiel. Rokovací poriadok hovorí, že keď je diskusný príspevok, tak ten kto diskutuje, tak potom 

má až na konci jednu minútu ako na záver. 

 

Poslankyňa Chodelková s faktickou poznámkou: Každý z nás sa môže dostať do akejkoľvek 

platovej neschopnosti a staviať svoje slová na nešťastí iného človeka je úplne spodok všetkého, 

čo môže byť. Aj ja som prispela, urobím to voči komukoľvek, kto bude potrebovať moju pomoc 

a nehanbím sa za to a budem to robiť aj v budúcnosti, a robila som to aj v minulosti.  

 

Poslanec Púček s faktickou poznámkou: Vážení kolegovia, keď počúvate pravdu, tak hneď 

hľadáte, že ja som nič nepripravoval. Nech sa páči, tu sú veci, ktoré som prešiel, mám tu 

rozsudok, všetko, jej dlh je verejne známy, nájdite si to na ŽILBYT-e. Rozsudok súdu, dajte si, 

všetci pracujete, ste odborníci na internete, dajte si ministerstvo spravodlivosti, ten rozsudok 

nájdete tam. Ja  hovorím, že porušila zákon a treba pripomenúť, že pani Hellová bola dlžníčkou, 

mala 1 600 dlh, splátky 50 € mesačne bez úrokov, bez penále, len tak. Pôžička krásna od mesta. 

Dobre, budiš, pomohli sme jej. Čo urobila? Neplatila opäť, zvýšil sa dlh na 2 700, znížili sme 

splátky na 30 a splácať bude sedem a pol roka. 

 

Poslanec Maňák s faktickou poznámkou: Ja by som chcel dať návrh na ukončenie diskusie, ale 

ešte by som jednu vec povedal, že hovoríme o období, kedy bol hlavným kontrolórom pán Miko. 

Hovoríme o pani Hellovej, niekto zodpovedal iný za ten úrad, to je Ad. 1 a Ad. 2, pomohol som 
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aj ja, a pomôžem kedykoľvek, keď bude treba ľuďom v takejto situácii. Ďakujem a dávam návrh 

na ukončenie diskusie. 

 

Primátor mesta: Predtým ako dám slovo pani Hellovej, chcem len zdôrazniť jednu vec. Faktom 

je, a to bez ohľadu na čokoľvek, čo sa tu povedalo, čokoľvek sa udialo v minulosti, faktom je, že 

ako kandidátka má dlžobu voči mestu a mne je len ľúto, že ste jej nedali a neprispeli viac peňazí, 

aby aspoň túto dlžobu voči mestu dnes nemala. 

 

Mgr. Eva Hellová, kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Vážený pán poslanec 

Púček, k vaším osobným invektívam sa vyjadrovať nebudem, pretože vy ste 12 rokov nevedel, 

že Hellová pracuje na útvare hlavného kontrolóra, nikdy ste sa o mňa nezaujímal a veľmi 

zaujímavé je to, že práve, keď som začala kandidovať na pozíciu hlavnej kontrolórky mesta 

Žilina ste záhadným spôsobom začal mapovať moju osobu a sledovať všetky veci. K tomu sa 

nebudem vyjadrovať. Čo sa týka mojej odbornosti, hovoríte, že ani v minulosti som 

nepoukazovala na žiadne nedostatky. To len svedčí o tom, pán poslanec Púček, že ste nečítal 

výsledky z kontrolnej činnosti, ktoré predkladal práve pán bývalý hlavný kontrolór Miko, pretože 

keby ste ich čítal, tak by ste sa tam dozvedel naozaj veľmi zaujímavé výsledky z mojich kontrol. 

To len na dôvažok toho, čo hovoríte, a všetkým vám, ostatným pánom poslancom, veľmi pekne 

ďakujem za pomoc a podporu, vôbec sa za to nehanbím, som veľmi rada, že naozaj tu máme taký 

poslanecký zbor, ktorý má sociálne cítenie a keď je to potrebné, tak aj koná a zbytočne o tom 

nehovorí, pretože sú ľudia na meste, ktorí viac hovoria o tom sociálnom cítení, ale nekonajú. 

 

Následne primátor mesta vyzval ďalšieho kandidáta, aby sa predstavil.  

 

Ing. Miroslav Holečka, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta: V prvom rade sa chcem 

poďakovať, že tu môžem vystúpiť a povedať pár slov. Kontrolu vykonávam 21 rokov, z toho 10 

rokov ako vedúci oddelenia kontroly a sťažností bývalého úradu práce a posledných 10 rokov 

som kontrolórom na Najvyššom kontrolnom úrade, expozitúra Žilina. Z tejto mojej súčasnej 

pozície som mohol alebo mal som možnosť sa oboznámiť s výstupnými materiálmi útvaru 

hlavného kontrolóra, vrátane dokladov ostatných oddelení a odborov. Chcem zdôrazniť, že si 

vážim vykonanú prácu jednotlivých zamestnancov mestského úradu, tak ako nám to bolo 

predkladané pri výkone kontroly zo strany mesta, ale na strane druhej musím podotknúť, že s 

niektorými kontrolnými zisteniami týkajúcimi sa porušenia finančnej disciplíny tak ako boli 

napísané alebo boli prezentované v tom čase by sme nemohli súhlasiť. Pri kandidatúre chcem 

podotknúť, že dlho som rozmýšľal nad možnosťou, či je vlastne možné predložiť ešte nejaké 

návrhy na zefektívnenie a skvalitnenie kontroly. Úlohy a povinnosti hlavného kontrolóra nie je 

potrebné v mojej prezentácii uvádzať z dôvodu, že sú dané zákonom o obecnom zriadení, 

zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy. V rámci tejto mojej prezentácie by som si dovolil predložiť vám návrh, resp. 

myšlienku otvoreného kontrolného úradu pre externú kontrolu, či už finančného, resp.  

nefinančného zamerania. V súčasnosti sa jedná o jednu z najmodernejších foriem výkonu 

kontroly, vzájomné pôsobenie s občanmi, zapojenie verejnosti spôsobom otvorenosti a priamej 

cesty. To systému funkčnej kontroly nastaví zrkadlo jednotlivým predstaviteľom mesta, ktorí v 

mene občanov rozhodujú o veciach, verejných financiách, vrátane majetku. Ak sa chcú veci robiť 

správne, je nevyhnutné mať funkčný kontrolný mechanizmus, ktorý vie vhodne identifikovať 

možné riziká. Vzhľadom na túto skutočnosť je verejnosť v tomto systéme kontroly 

nezastupiteľná, pretože záujem občanov o správu vecí verejných vytvára tlak na to, aby 

rozhodnutia predstaviteľov územnej samosprávy vychádzali z dôkladných analýz, cielenej 

stratégie a zároveň tak majú aj širšiu spoločenskú podporu. Z tohto dôvodu zavedenie otvoreného 

kontrolného úradu do praxe by patrilo medzi novinky v oblasti samosprávy, i keď sa to zdá 
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jednoduché, ale opak je pravdou. Nevyhnutným úkonom k tomu, aby to bolo možné urobiť, je 

vypracovať a schváliť pravidlá kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra. Doteraz funguje 

na dvoch princípoch, je to finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole a nefinančná 

kontrola, kde sú pravidlá určené zákonom o kontrole v štátnej správe. Toto je vlastne z praxe už 

prežitý zákon a nepoužíva sa vo väčšine prípadov, vo väčšine útvarov. V týchto pravidlách 

kontrolnej činnosti útvaru by sa mal podrobne rozpracovať systém jednotlivých druhov kontroly 

a jednotlivých činností útvaru, ktoré musia byť v súlade s platným štatútom mesta, rozsahom 

kontrolnej činnosti a úlohami hlavného kontrolóra vymedzený zákonom o obecnom zriadení, aj 

súhlas so základnými pravidlami kontrolnej činnosti pre finančnú kontrolu a základnými 

pravidlami pre nefinančnú kontrolu. Súčasťou tohto dokumentu by boli zároveň podmienky, 

podľa ktorých by bolo možné na webovom sídle mesta pre občanov umiestniť informáciu o 

aktuálne prebiehajúcej kontrole. Teraz občania nevedia, kde sa vlastne kontrola robí a ich 

možnosť zapojiť sa v čase výkonu do kontroly formou ústneho alebo písomného podania, o 

možnosti účasti občana resp. zástupcu občana ako prizvanej osobe na kontrole a po ukončení 

kontroly krátka správa na webovom sídle. Tu by som sa chcel chvíľku zastaviť ohľadom 

nefinančných kontrol. Ako som už uviedol, v súčasnosti sa postupuje podľa pravidiel kontrolnej 

činnosti zákona o kontrole v štátnej správe. Z praxe vo väčšine prípadov pri kontrole zákonnosti, 

účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom, majetkovými 

právami, kontrole príjmov, výdavkov a finančných operáciách sa postupuje podľa základných 

pravidiel pre finančnú kontrolu. Vzhľadom na zefektívnenie práce pri nefinančnej kontrole je 

výhodnejšie mať vypracované a schválené vlastné pravidlá s jedným kontrolným postupom a 

nepoužívať dva postupy dvoch rozdielnych zákonov. Tým sa zjednoduší celý systém kontroly a 

dôjde k jeho skvalitneniu, vrátane zníženia byrokratických úkonov v tejto oblasti. Zároveň sa s 

tým umožní pri splnení určitých podmienok využiť pri tzv. kontrole súladu a finančnej kontrole 

prvky výkonnosti, ale to spomínam len okrajovo, lebo je to veľmi zložitá časť. To, čo som 

spomínal, pravidlá kontrolnej činnosti ako zefektívnenie práce, má priamy súvis s novelizáciou 

zákona o obecnom zriadení. 

 

Po ukončení prezentácie primátor mesta otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil poslanec Púček. 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.  

 

Poslanec Púček: Ja by som chcel poďakovať teda kandidátovi, ktorý sa teraz predstavil za 

informáciu aj možnosť proste pripraviť aj takú malú reformu toho, aby bola v prospech mesta a 

nie sa len striktne držať toho, čo je v zákone, tak ako to hovoril. Mne sa toto vystúpenie veľmi  

páčilo. 

 

Následne primátor mesta vyzval ďalšieho kandidáta, aby sa predstavil.  

 

Mgr. Pavol Mihál, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Dovoľte, aby som sa vám 

predstavil. Volám sa Pavol Mihál a som uchádzačom alebo kandidátom na pozíciu hlavného 

kontrolóra mesta Žilina. Svoje predstavenie som rozdelil do dvoch častí, prvá bude štúdijná časť 

a  vlastne pracovné skúsenosti. Som absolventom Univerzity Svätého Cyrila a Metoda v Trnave 

na Fakulte sociálnych vied, na katedre verejnej správy a verejnej politiky a takisto som súbežne 

študoval na filozofickej Fakulte na katedre pedagogiky, kde som tiež vyštudoval zameranie na 

verejnú správu. Dnes som ešte externým študentom Právnickej fakulty na Univerzite 

Komenského v Bratislave. Moje pracovné skúsenosti: som kontrolórom dvoch obcí na západe 

Slovenska, riaditeľom neziskovej organizácie zameranej na vzdelávanie a podporu miestnej a 

regionálnej kultúry, taktiež pracujem pre Maticu slovenskú, kde spravujem okresy Skalica a 

Senica, čiže horné Záhorie. Skúsenosti mám tiež z Ministerstva spravodlivosti, kde som pracoval 
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na sekcii legislatívnej činnosti. To je asi tak v skratke o mne, všetky informácie máte v 

priloženom životopise, ktorý ste si určite preštudovali. 

 

Po ukončení prezentácie primátor mesta otvoril diskusiu. Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto 

neprihlásil, primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

a vyzval ďalšieho kandidáta, aby sa predstavil.  

 

Bc. Radoslav Olašák, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Volám sa Radoslav 

Olašák, som ženatý, mám dve deti, narodil som sa v Mojši, bývam v Mojši celý život, popritom 

som študoval v Žiline, takže so Žilinou som dosť spätý. Oproti prihláške alebo informáciám, 

ktoré ste mali v papieroch, sa zmenila jedna vec. Momentálne rozbieham spoluprácu s 

Transparency International na dobrovoľníckej báze, kde im budem poskytovať právne rady 

ohľadom samospráv, to je úplne čerstvá informácia. Študujem právo, v 5. ročníku som, to 

znamená, že v tomto roku budem končiť, ako externý študent, vlastne končím až v decembri – 

januári. Moja prvotná myšlienka, keď sa vyjadrím ku kandidatúre, prvotná myšlienka pracovať 

ako kontrolór vznikla niekedy koncom roka, keď tu na mestskom zastupiteľstve vznikol problém, 

že neboli kontrolóri a jeden z poslancov hovoril, že nie je problém, že schválite, tak som si vtedy 

uzmyslel, že by som teda išiel skúsiť pracovať na úrad hlavného kontrolóra. Mal som takú 

predstavu, že by som od januára tam išiel skúsiť tam za pánom Mikom a prihlásiť sa, že teda by 

som išiel. Situácia sa vyvinula tak, že teraz je to všetko už trošku iné, pán bývalý hlavný kontrolór 

sa vzdal, takže sa to všetko urýchlilo a ja som momentálne kandidát. Moja predstava o práci 

hlavného kontrolóra je taká, že chcel by som vrátiť funkcii hlavného kontrolóra vážnosť. Chcel 

by som, lebo tá vážnosť priamo vyplýva zo zákona. Zákona, ktorý by mal byť v podstate nejakou 

ústavou pre mesto, resp. pre všetky mestá a obce, mám na mysli 369/1990 o obecnom zriadení. 

Priamo z tohto zákona vyplýva, že mesto, ako také, je postavené na viacerých pilieroch, ktoré sú 

na sebe nezávislé, a ktoré sa viac, či menej vzájomne kontrolujú. Mestské zastupiteľstvo začína, 

pán primátor, mestský úrad s ním a hlavný kontrolór. Hlavný kontrolór by mal byť ten, kto dozerá 

nad dodržiavaním pravidiel, zákonov, VZN, uznesení. Mal by byť v podstate nejakou predĺženou 

rukou mestského zastupiteľstva, preto je v zákone jasne stanovené, kto ho volí a aká je 

postupnosť. Ďalší z príkladov tej vážnosti toho hlavného kontrola je aj ten, že v zákone je 

stanovené, kde primátor podpisuje uznesenia, ktoré bez jeho podpisu nie sú platné. Samozrejme, 

primátor má možnosť v prípade, ak sa domnieva, že bol porušený zákon, resp. je toto uznesenie 

nevýhodné pre mesto ho nepodpísať a tým sa stáva neplatným uznesením. Ale sú tam dve 

výnimky. Je tam jedna výnimka, keď mestské zastupiteľstvo schváli referendum o odvolaní 

primátora, tej sa netýka podpis a druhá výnimka je, ktorá sa týka voľby hlavného kontrolóra. 

Tým zvýrazňuje zákonodarca, že hlavný kontrolór má skutočne veľmi vážne postavenie a nie je 

to možné brať na ľahkú váhu. Mimochodom takéto uznesenie bolo nepodpísané, ktoré ste 

schválili vo februári a bolo primátorom nepodpísané, priznám sa, že som si kládol otázku vtedy 

prečo? Nerozumel som tomu, že komu to vyhovuje, keď primátor hovorí, že nejde kandidovať, 

tak doteraz nechápem, že prečo. Ale je tu jeden z dôvodov, pre ktorý krajské mesto nemá účinnú 

kontrolu a ešte ju nejakú dobu nebude mať, pretože hlavný kontrolór, ktorý bude zvolený, kým 

sa ujme funkcie, kým vypracuje plán činnosti na 2. polrok 2018 práce, kým ho predloží 

mestskému zastupiteľstvu, mestské zastupiteľstvo bude na budúci týždeň, tam sa to nestihne 

predložiť, pretože musí 15 dní visieť, byť zverejnené. Ďalšie zastupiteľstvo je v septembri, takže 

keď sa predloží plán činnosti v septembri, začne sa kontrolovať, tak mám pocit, že do 

komunálnych volieb už sa nepríde na žiadne zásadné zistenie podobné CVČ. Podobné, také ako 

sa zistilo v CVČ. Druhý príklad takéhoto usmerňovania je to, určite všetci poslanci viete, že 

minulý týždeň sme dostali mail od pána prednostu, kde nás pán prednosta snažil sa usmerniť, čo 

máme robiť, čo nemáme robiť. Priznám sa, zostal som z toho zaskočený, prekvapený. Hľadal 

som nejaký zákonný dôvod, kvôli čomu nám to napísal, nejaké zákonné opodstatnenie, nenašiel 
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som. Hľadal som aj nejaký dôvod, kde by bol porušený zákon, ale ani ten som nenašiel, 

priznávam. Takže to bol len taký pokus o usmernenie, taký neslušný pokus o usmernenie a 

nebudem to komentovať. V rámci tohto môjho príspevku by som chcel vám sľúbiť, že budem 

mať na každého rovnaký meter, či bude pri moci v meste... 

 

Po ukončení prezentácie primátor mesta otvoril diskusiu. Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto 

neprihlásil, primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

a vyzval ďalšieho kandidáta, aby sa predstavil.  

 

Ing. Miroslav Schneider, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Keď som teraz sem 

kráčal, tak mi to pripomenulo máj 1998, kde som presne v tejto miestnosti z rúk pána profesora 

Dadu obdržal cenu Slovenského olympijského výboru za záchranu života – cenu fair play. Dnes 

po dvadsiatich rokoch a jednom mesiaci predstupujem pred vás ako kandidát na pozíciu hlavného 

kontrolóra s tým, že som človek rovný a priamy. Nebudem rozprávať o tom, čo hlavný kontrolór 

má robiť v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení, ale prednášam vám, že v prvom rade vrátim 

vážnosť celému útvaru hlavného kontrolóra, aby vám, pán primátor, panie poslankyne a páni 

poslanci, boli nápomocní práve pri zveľaďovaní majetku obce. Môžem to hrdo a statočne 

povedať, pretože mám desaťročnú pracovnú skúsenosť práve z toho obdobia, spomínaných rokov 

deväťdesiatych, keď som ako mladý 24-ročný občan Krupiny dostal príležitosť byť hlavným 

kontrolórom mesta Krupiny. Zažil som tam veci príjemné aj veci nepríjemné, preto viem, čo táto 

pozícia hlavného kontrolóra obnáša. Rád dodržiavam zákony, ctím si smernice a všeobecne 

záväzné nariadenia mesta a veľmi rád komunikujem o problémoch, ktoré ťažia všetkých občanov 

mesta Žiliny. V Žiline bývam od apríla tohto roku, a keď som videl, že mestské zastupiteľstvo 

vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra som sa s takým potešením prihlásil k tým veciam, ktoré sú 

mne tradičné. Som v znamení Váh a mám rád spravodlivosť. Niečo podobné mi prišlo v závere 

minulého roka, keď som ako športovec dostal výzvu od zástupcov Žilinského a 

Banskobystrického kraja, aby som sa v rámci futbalového hnutia stal predsedom disciplinárnej 

komisie pre Banskobystrický a Žilinský kraj, ktorú zastávam. Táto pozícia hlavného kontrolóra 

je tiež o tom, že to nie je len o striktnom dodržiavaní zákonov, ale je to aj slušnej komunikácii 

medzi ľuďmi, medzi primátorom, mestským zastupiteľstvom, mestským úradom, jednotlivými 

organizáciami, športovcami, komunitami. Uchádzam sa o túto pozíciu a budem veľmi rád, keď 

mi v rámci hlasovania dáte svoju dôveru. 

 

Po ukončení prezentácie primátor mesta otvoril diskusiu. Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto 

neprihlásil, primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

a vyzval ďalšieho kandidáta, aby sa predstavil.  

 

Ing. Peter Skotnický, PhD., kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Dovoľte mi, aby 

som sa vám v krátkosti predstavil ako kandidát na hlavného kontrolóra mesta Žilina. Záleží mi 

na meste Žilina, zaujímam sa o dianie v meste, o financovanie tohto mesta, následne jeho 

kontrolu, a preto som sa rozhodol ponúknuť mestu Žilina a vám svoje dlhoročné teoretické, ale 

aj praktické skúsenosti v oblasti verejnej správy, tretieho sektora, ale aj podnikateľskej činnosti, 

v ktorých pôsobím, nakoľko si myslím, že späto súvisia práve s činnosťou hlavného kontrolóra. 

Pod kontrolou rozumiem hlavne súbor činností, na základe výsledkov ktorých sa u 

kontrolovaného subjektu zisťuje a preveruje jeho dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 

predpisov, najmä, v tomto prípade zákon o obecnom zriadení, zákona o finančnej kontrole a 

audite, zákona o rozpočtových pravidlách, všeobecne záväzných nariadeniach mesta, ale aj 

štatúte mesta. V neposlednom rade však vnímam kontrolu aj ako určitú prevenciu. Prevenciu, 

ktorej výsledkom je v prvom rade pomôcť všetkým zainteresovaným osobám v tom, aby sa čo 

najviac znižovali práve takéto zistené nedostatky vo financiách, ale i v porušovaní zákonov. 
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Veľmi rád by som zlepšil hlavne dôveru. Dôveru v pozíciu hlavného kontrolóra aj celého útvaru 

hlavného kontrolóra. Čo sa týka možno externého prostredia, tzn. hlavne čo sa týka občanov 

Žiliny, ale i interného prostredia, tzn. čo sa týka poslancov mestského zastupiteľstva, primátora, 

zamestnancov mestského úradu, a to v prvom rade v dobrej, kvalitnej a otvorenej komunikácii 

a v efektívnej a transparentnej kontrole. Ponúkam vám v prvom rade čestnosť, odbornosť, 

nezávislosť s dávkou odvahy, ale i takej profesionálnej empatie. 

 

Po ukončení prezentácie primátor mesta otvoril diskusiu. Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto 

neprihlásil, primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

a vyzval ďalšieho kandidáta, aby sa predstavil.  

 

Ing. Štefan Šutara, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Dovoľte, aby som sa vám 

predstavil ako kandidát na pozíciu hlavného kontrolóra mesta Žilina. Po absolvovaní strednej 

školy, Obchodnej akadémie v Žiline, som odišiel študovať do Bratislavy, kde som absolvoval 

ekonomickú univerzitu v oblasti financie, bankovníctvo, investovanie. Už počas vysokej školy 

som pracoval v bankovom sektore, následne som sa presunul do súkromnej spoločnosti, nakoľko 

v tom období prebiehala kríza a nebola stálosť týchto pracovných pozícií, tak sa mi naskytla 

možnosť pracovať vo verejnej správe. Zamestnal som sa na miestnom úrade mestskej časti 

Bratislava-Staré mesto, kde som na oddelení financií postupne prešiel od pozície účtovníka až 

na referát rozpočtu, ktorý som neskôr riadil. Následne po odchode vedúceho oddelenia som 

prevzal po výberovom konaní pozíciu vedúceho oddelenia finančného. Počas tejto práce som 

práve nadväzoval kontakty s kontrolou. Na mestskú časť prišla kontrola z vládneho auditu, to 

bola pre mňa taká prvá ozajstná kontrola. Nehovorím, že kontrola miestneho kontrolóra bola o 

niečo slabšia, ale to bola ako keby taká výzva, ako by mala vyzerať tá kontrolná činnosť z 

externého prostredia, kde to bolo veľmi odborné, fundované, taktiež zákonné, ale v prípade, že 

sa dokázali nájsť argumenty alebo nehľadali sa skôr výhovorky, ale pomenovanie tých 

skutočností také, ako boli, tak aj tento vládny audit dopadol pre mestskú časť dobre. Nakoniec 

sa prijali opatrenia a bol dodržiavaný nejaký proces na ich odstraňovanie. Pri tomto vládnom 

audite taktiež je tam tá možnosť tej hrozby. Prvýkrát som sa stretol s tým, že by som mohol byť 

nejak hmotne zodpovedný za tú činnosť, ktorú vykonávam. Je to možno aj pre tých ľudí, ktorí 

vykonávajú túto činnosť alebo činnosti na mestskom úrade nejaký taký zvýšený alebo zdvihnutý 

prst, že vykonávajú činnosť, za ktorú môžu byť aj majetkovo, alebo prípadne trestnoprávne 

zodpovední. Následne po období nejakých dvoch rokov som dostal pracovnú ponuku prejsť do 

inej mestskej časti, mestská časť Karlova Ves, kde som vlastne doteraz. Pôsobím na oddelení 

školstva, mám na starosti kontrolu všetkých organizácií školských a základných škôl a máme aj 

spojenú strednú školu a materských škôl, kde vykonávam hlavne tú finančnú kontrolu, kontrolu 

hospodárenia. Na tejto pozícii som sa tiež oboznámil s verejným obstarávaním, nakoľko naše 

oddelenie je dosť v menšom počte, takže musíme vykonávať všetky činnosti, ktoré sú s týmto 

spojené. O pozíciu hlavného kontrolóra mesta Žiliny sa uchádzam z dvoch dôvodov. Narodil 

som sa v meste Žilina, celý čas môjho pôsobenia v Bratislave som sa snažil alebo hľadal spôsob 

ako by som sa tu vrátil a prípadne uplatnil, a poskytol svoje odborné skúsenosti pre potreby 

mesta, a budem veľmi rád, ak podporíte moju kandidatúru a prípadne sa teším na ďalšiu 

spoluprácu. Môžem čestne prehlásiť, že budem vykonávať túto činnosť nezávisle a odborne na 

základe svojich dlhoročných skúseností v samospráve. 

 

Po ukončení prezentácie primátor mesta otvoril diskusiu. Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto 

neprihlásil, primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

a vyzval ďalšieho kandidáta, aby sa predstavil.  
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Ing. Lenka Tomaníčková, PhD., kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mesta: O funkciu 

hlavnej kontrolórky som sa rozhodla uchádzať, pretože počas môjho pôsobenia na útvare som 

získala, myslím, značný rozsah vedomostí, ktoré by som rada zúročila v tejto funkcii. 

Zamestnankyňou mesta Žilina som už takmer 6 rokov, z toho 5 rokov pôsobím na útvare 

hlavného kontrolóra mesta Žilina. Počas tohto obdobia som vykonala niekoľko desiatok kontrol 

v rôznych typoch organizácií, či už to boli rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Žilina, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Žilina, ale aj na samotnom 

mestskom úrade. Dovolím si tvrdiť, že chod a organizáciu mesta Žilina veľmi dobre poznám. 

Poznám jeho silné, ale aj slabé stránky. V rámci svojho pôsobenia som sa pravidelne 

zúčastňovala na poradách ekonómov rozpočtových organizácií, kde boli diskutované 

problémové oblasti. Vďaka týmto stretnutiam som získala, myslím, detailný prehľad o fungovaní 

týchto kontrolovaných subjektov a mohla som sa aktívne zapájať do riešenia problémov v 

preventívnej fáze. Prínosom pre mňa bola aj pravidelná účasť na zasadnutiach komisie školstva 

a mládeže, kde boli často diskutované otázky financovania škôl a školských zariadení. V tomto 

roku som tiež bola zvolená do funkcie predsedníčky regionálnej žilinskej sekcie Združenia 

hlavných kontrolórov Slovenska, ktorá je stavovskou organizáciou hlavných kontrolórov na 

Slovensku. V rámci tejto funkcie sa dlhodobo aktívne zapájam do riešenia problematiky kontroly 

a podporujem vzdelávanie kontrolórov v samospráve. V prípade môjho zvolenia sa aj naďalej 

budem snažiť, aby kontrola mala predovšetkým preventívny charakter tak, aby sa so zistenými 

nedostatkami naďalej pracovalo, aby bolo možné predchádzať príčinám ich vzniku. 

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom považujem za oblasť, ktorá sa 

dotýka svojim spôsobom každého jedného občana. Mojím  hlavným cieľom preto aj naďalej bude 

zabezpečovať objektívny, nezávislý, a najmä odborný výkon nakladania s verejnými 

prostriedkami a majetkom mesta. Správne nastavenie verejnej kontroly by malo byť jedným z 

primárnych nástrojov na odhaľovanie nedostatkov, ktoré sú často i skryté v modernej 

samospráve. Jedným z mojich ďalších hlavných cieľov, a najmä mojou predstavou, je priblíženie 

kontrolného systému moderným európskym trendom v samospráve, čo by som chcela docieliť 

najmä otvorením kontroly a väčším zapojením verejnosti, a taktiež tvorbou konkrétneho systému 

spolupráce medzi zastupiteľstvom, mestským úradom a mestskými organizáciami. Podľa môjho 

názoru je potrebné viac priblížiť plán kontrolnej činnosti aktuálnym problémom a vytvoriť 

priestor pre spoluprácu tak, aby hlavný kontrolór, ako výkonný orgán mestského zastupiteľstva,  

mohol efektívne reagovať a zamerať svoju činnosť cielene v závislosti od aktuálnych potrieb 

mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Citlivo vnímam aj požiadavky na zlepšenie 

spolupráce medzi kontrolórom a zastupiteľstvom a som pripravená vytvoriť priestor pre takúto 

spoluprácu. Taktiež som presvedčená, že správnym aplikovaním zákonných postupov je tiež 

možné docieliť pružnejšiu reakciu kontroly na akútne problémy. Po odbornej stránke, si myslím, 

že je činnosť na útvare hlavného kontrolóra na veľmi dobrej úrovni, a preto by som rada v tomto 

duchu aj naďalej pokračovala, avšak s dôrazom na zavedenie systému vzdelávania kontrolórov 

a takisto na ich tematickú profiláciu. Na záver si ešte dovolím prehlásiť, že nie som členkou 

žiadnej politickej strany ani politického združenia, nemám a ani v minulosti som nemala žiadne 

obchodné vzťahy s mestom Žilina, voči mestu Žilina nemám žiadne záväzky a neboli mi 

poskytnuté a ani som nikdy nežiadala žiadne prostriedky z rozpočtu mesta, okrem svojho platu 

zamestnanca mesta na útvare hlavného kontrolóra. 

 

Po ukončení prezentácie primátor mesta otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásili poslanci 

Púček, Fiabáne a Kapitulík. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom.  

 

Poslanec Púček: Ja sa vyjadrím v stručnosti aj k teraz predstavujúcej sa kandidátke, pani 

Tomaníčkovej, ktorú poznám, pretože úrad hlavného kontrolóra som za posledné 2 roky navštívil 
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možno päť-šesťkrát. Bolo tu síce povedané, že nebol som nikdy tam. Osobne som sa s pani 

Tomaníčkovou, ako vedúcou rozprával. Vždy mi všetko vysvetlila, bola skutočne v tomto 

odborník, poradila, takže jej robotu si úplne vážim. Vážim si aj to, aký mala dnes prednes, že by 

sa kontrola mala priblížiť, aj zapojiť verejnosť, to sa mi strašne páčilo aj u predrečníkov, ale nedá 

mi pripomenúť, že ma trošku sklamala. Vážim si pani Tomaníčková vašu prácu, viem, že to nie 

je ľahká práca a jej úlohou by mala byť prevencia pred tým, aby sme niečo nenechali dozrieť do 

nejakého štádia, že potom sa tu zbiehajú nejaké puče, tak ako to bolo v poslednej dobe, ale trošku 

mrzí, že ste sa zapojili, ale rýchlo aj ukončili, takých nedobrých vzťahov, ale aj riešenia cez 

poslancov, čo sa týka platov aj presťahovania. Bolo to výlučne v kompetencii prednostu alebo 

primátora a mrzelo ma také zapojenie, ale vážim si vašu prácu a ďakujem vám za dnešné 

vystúpenie. 

 

Poslanec Fiabáne: Pani Tomaníčková, len jedna otázka, vo svojej prezentácii ste hovorili o 

otvorení kontroly verejnosti, viete mi to trošku priblížiť? 

 

Ing. Lenka Tomaníčková, PhD., kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Samozrejme, 

že viem. Myslím si, že tento trend je už moderný v Európe, všade, v miestnych samosprávach. 

Otvoriť to trošku, dať na internet, presne, ako hovoril už môj kolega predrečník. Otvoriť 

kontrolné zistenia, vpustiť tú verejnosť do tej kontroly už v priebehu kontroly. To je jedna 

možnosť, druhá možnosť je zase podpora nejakého takého povedomia o tej kontrolnej činnosti, 

pretože ja mám taký pocit, osobne, že väčšina občanov ani nemá predstavu, čo útvar hlavného 

kontrolóra reálne vykonáva, aké sú naše reálne zákonné možnosti, v čom vieme pomôcť, ako 

naopak oni vedia byť nápomocní nám, takže kľudne aj formou nejakých otvorených debát, každý 

je u nás vítaný. To vedia občania aj teraz len, myslím, že to aj využívajú, len práve to využívajú 

len v tých oblastiach, kde my zákonom nemáme zverenú právomoc. 

 

Poslanec Púček s faktickou poznámkou: Mňa len tak trošku dojala tá otázka kolegu Fiabáneho, 

zapojenia verejnosti. Je to jednoduchá vec, verejnosti dať najavo, čo sa bude v obvode robiť alebo 

v časti, za koľko sa to bude robiť a občania sú dobrí kontrolóri. Oni zistia, čo sa robilo a ako sa 

robilo a môžu najviac informácií podať, takže, bola to taká otázka, ktorú myslím si, že už aj z 

pozície toho, že ideš kandidovať na primátora by si mal vedieť.  

 

Poslanec Fiabáne s faktickou poznámkou: Chcem poďakovať pánovi kolegovi Púčekovi za 

vyčerpávajúce ponaučenie, veľmi ma to obohatilo. 

 

Poslanec Kapitulík: Ďakujem za prezentáciu, ja si vážim vašu prácu, aj keď nie vždy sme to mali 

jednoduché s týmto zastupiteľstvom. Čo ale vnímam, lebo pre mňa je útvar hlavného kontrolóra 

vyslovene odborný útvar, ktorý by mal byť nie politický, ale odborný, a ako možno vy vnímate 

tie z môjho pohľadu možno dnes také komplikované medziľudské vzťahy vnútri v útvare, či je 

vôbec možné, podľa vás, aby nakoľko sa uchádzate o tú pozíciu, či to vie upratať, keď to môžem 

takto povedať, človek zvnútra. Lebo myslím si, že každý z poslancov dnes rozmýšľa nad s tým, 

že či je možné, aby tie interpersonálne vzťahy, ktoré tam dnes sú zložité, aspoň všetci ich tak 

vnímame, vie upratať človek zvnútra, či nepotrebujeme niekoho zvonku, aby to dal do tej 

odbornosti, aby sa možno tie medziľudské vzťahy zlepšili a podobne. Ja si neviem predstaviť, 

lebo máme tu dvoch kandidátov zvnútra útvaru, keď napríklad, čo sa bude diať, keď vyberieme 

jedného alebo druhého. To znamená, ako vy toto vnímate, lebo pre mňa je to veľmi dôležité práve 

v tom, aby sa ten výkon toho útvaru štandardizoval, aby sme išli znovu v nejakej odbornej rovine 

a podobne. 
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Ing. Lenka Tomaníčková, PhD., kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Ja by som v 

prvom rade k tomuto chcela povedať len toľko, že si myslím, že toto by nemali byť podstatné 

otázky. Mala by rozhodovať naopak tá odbornosť. Ale na vašu otázku odpoveď, ja som 

presvedčená, že človek zvnútra tam uprace skôr, ako niekto, kto tam príde zvonku, a netuší, čo 

sa tam dialo. Kým sa tam zorientuje, kým vôbec spozná chod a organizáciu mesta, ako ste sám 

povedali, sú to špecifické vzťahy, kde asi nie sú všade takéto. Takže áno, ja som presvedčená, že 

človek zvnútra uprace určite rýchlejšie, pokiaľ bude mať teda záujem.  

 

Poslanec Zelník s faktickou poznámkou: Ja len si chcem takú poznámku urobiť k tomu, k tej 

verejnej kontrole, k uverejňovaniu dielčích výsledkov. Nemyslím si, že to je dobrý nápad a 

poviem prečo. Pretože vždy zásada je, že kontrola urobí nejaké kontrolné zistenia, potom ten 

dotyčný subjekt sa vyjadrí a potom sa pripravuje protokol. Viete si predstaviť, robíte na útvare 

kontroly, že by ste dielčie takéto dávali verejnosti? Ako sa potom ten človek vyviní, keď nakoniec 

si to obháji a zistí sa, že to nebola pravda. Takže, nehnevajte sa na mňa, ale ako pracovníčka 

kontroly a ísť s  takýmto nápadom, podľa mňa, to nie je dobrý nápad.  

 

Ing. Lenka Tomaníčková, PhD., kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mesta: Ja by som tu 

chcela zareagovať. Tu asi došlo k nepochopeniu. Ja som samozrejme nemyslela v priebehu 

konkrétnej kontroly, ale dielčie výsledky v počte napríklad päť materských škôlok, ktoré už majú 

ukončené kontroly, kde sa vlastne generalizujú kontrolné zistenia. Toto je bežná prax, ktorá 

funguje a na základe toho, že v piatich takýchto subjektoch nám došlo k týmto nedostatkom, tak 

vieme nastaviť nejakú prevenciu pre ostatné tieto subjekty. Samozrejme nie konkrétne kontroly, 

keď sú v priebehu. Tam to dokonca aj zákon vylučuje. My sme viazaní mlčanlivosťou v priebehu 

kontroly, takže ospravedlňujem sa, ak došlo k nejakému nedorozumeniu v tomto. 

 

Poslanec Fiabáne s faktickou poznámkou: Pán primátor, rád by som touto cestou požiadal, ako 

predseda poslaneckého klubu, o prestávku pred voľbou. 

 

Primátor mesta: Isto áno, samozrejme, potrebujeme aj my pripraviť miestnosť. Odzneli 

prezentácie všetkých dvanástich prítomných kandidátov na post hlavného kontrolóra mesta. 

Myslím si, že každý z vás si utvára názor o každom jednotlivom kandidátovi, pre mňa, v tejto 

chvíli je naozaj dôležité to, aby ste zvolili dobrého kandidáta z tých dvanástich. Jedenásť nemá 

žiadne záväzky ani povinnosti voči mestu, jeden má podlžnosti voči mestu, a pevne verím, že 

práve tohto nezvolíte, ale to už je samozrejme na vás. Ja som len povedal svoj názor, pretože som 

ho tak cítil. Voľba bude pokračovať a to v zmysle uznesenia č. 103 z roku 2018, zo dňa 23. apríla. 

Prebehne tajným hlasovaním, a preto je potrebné, aby sme si schválili volebnú komisiu. Dovoľte 

mi predložiť návrh na jej zloženie, ktorý je totožný s komisiou, ktorú ste schválili na otváraní 

obálok a posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov s výnimkou 

ospravedlneného poslanca Trnovca. Teda poslanci: Delinčák, Fiabáne, Juriš, namiesto pána 

Trnovca pán poslanec Kolenčiak a za Mestský úrad v Žiline pani Mgr. Brathová. Dámy a páni, 

pýtam sa, či má niekto iný návrh alebo doplňujúci návrh k volebnej komisii? 

 

Poslanec Púček s faktickou poznámkou: Ja mám procedurálny návrh k bodu programu: „Voľba 

hlavného kontrolóra mesta Žilina, predkladá Ján Púček, poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Dávam návrh, aby sa voľba hlavného kontrolóra nekonala tajným hlasovaním, ale 

verejne.“ Poprosím pán primátor, aby ste dali o tomto mojom návrhu hlasovať. Myslím si, že 

občania môžu vedieť ako sme sa rozhodli a vedeli, že tu neboli nejaké po zákulisí robené dohody 

iné, ako by v skutočnosti pravdivé mali byť. 
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Poslanec Peter Ničík s faktickou poznámkou: No ja si nie som istý, či keď sme už o tomto raz 

hlasovali, či máme hlasovať znova.  

 

Primátor mesta: Pán poslanec, v zmysle platnej legislatívy musím dať hlasovať o každom návrhu 

poslanca, či sa mi to páči alebo nie. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Púčeka, aby sa voľba 

hlavného kontrolóra nekonala tajným hlasovaním ale verejne. Písomný návrh tvorí súčasť 

prílohy č. 2.  Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok 

hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Vzhľadom na to, primátor mesta informoval, že bude nasledovať hlasovanie o zložení volebnej 

komisie. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu volebnej komisie pripomienky, 

resp. iný návrh. 

  

Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol k zloženiu volebnej komisie žiadne pripomienky. 

primátor mesta dal hlasovať o zložení volebnej komisie – poslanci Delinčák, Fiabáne, Juriš, 

Kolenčiak a za mestský úrad Mgr. Brathová. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

volebnú komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Primátor mesta: Niekoľko organizačných pokynov: Tajná voľba prebehne v tejto miestnosti. My 

teraz všetci odídeme z miestnosti, bude tu len volebná komisia. Každý poslanec bude jednotlivo 

vstupovať do miestnosti, prevezme si od volebnej komisie hlasovací lístok, na ktorom sú uvedené 

mená kandidátov v abecednom poradí, pričom každý hlasovací lístok bude opatrený úradnou 

pečiatkou mesta Žilina a podpisom predsedu volebnej komisie. Hlasovanie sa uskutoční 

zakrúžkovaním poradového čísla jedného z kandidátov. Upozorňujem, že hlasovací lístok 

vyplnený iným spôsobom sa bude považovať za neplatný. Následne je hlasovací lístok potrebné 

hodiť do pripravenej volebnej schránky. Po samotnej voľbe vyhodnotí volebná komisia výsledky 

tajného hlasovania a budeme pokračovať ďalej prijatím uznesenia k voľbe hlavného kontrolóra. 

Teraz prosím, dámy a páni, všetkých prítomných, aby opustili zasadaciu miestnosť, aby volebná 

komisia mohla zahájiť svoju činnosť. Zatiaľ je prestávka, takže s voľbou začneme o 15 minút.  

 

Následne prebehla tajná voľba hlavného kontrolóra mesta Žilina. Po jej ukončení vyzval primátor 

mesta predsedu volebnej komisie, aby oboznámil prítomných s výsledkom voľby a pripomenul, 

že na zvolenie kontrolóra v prvom kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva, tzn. súhlas šestnástich poslancov.   

 

Poslanec Juriš, predseda volebnej komisie: Ako predseda volebnej komisie vás chcem 

oboznámiť so zápisnicou z dnešnej voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina. Miesto konania 

voľby bolo tu v miestnosti Radnice nášho mesta. Spôsob vykonania voľby bol tajným 

hlasovaním. Volebná komisia bola zložená z poslancov mestského zastupiteľstva: Mgr. 

Branislav Delinčák, Bc. Jozef Juriš, Mgr. Peter Fiabáne, Miroslav Kolenčiak a zástupca mesta 

Mgr. Jana Brathová. Komisia určila za predsedu volebnej komisie Jozefa Juriša. Počet 

oprávnených voličov bol spolu 31, čiže všetci poslanci Mestského zastupiteľstva. Z toho, 

nakoľko boli traja poslanci ospravedlnení, sa zúčastnilo a bolo vydaných 28 hlasovacích lístkov. 

Celkový počet platných hlasovacích lístkov vložených do urny bol tiež 28. Z toho vyplýva, že 

neplatný nebol žiaden. A teraz vám postupne budem čítať, ako boli pridelené hlasy jednotlivým 

uchádzačom. Možno pre krátkosť času ja spomeniem vlastne tých uchádzačov, ktorí získali hlas. 

Tých, ktorých nespomeniem získali nulu. Takže, počet 2 hlasy získal Ing. Jozef Cisárik, počet 2 

hlasy získal Ing. Miroslav Holečka, počet 8 hlasov získala Mgr. Eva Hellová a počet 16 hlasov 
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získala Ing. Vlasta Grajciarová. Týmto komisia konštatuje, že kandidátka Ing. Vlasta Grajciarová 

získala 16 hlasov a tým bola právoplatne zvolená do funkcie hlavného kontrolóra mesta Žilina. 

Víťaznej uchádzačke, samozrejme, gratulujem. 

 

Primátor mesta: Ďakujem pán predseda, takže, zvolili ste si hlavného kontrolóra. Môžeme 

pristúpiť k hlasovaniu o uznesení. Ak dovolíte, ja by som ho teraz v tejto chvíli prečítal: 

Uznesenie číslo 125/2018 k voľbe hlavného kontrolóra mesta Žilina: Mestské zastupiteľstvo v 

Žiline po prvé: berie na vedomie výsledky voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina tajným 

hlasovaním. Po druhé:  volí v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) v nadväznosti na § 18a ods. 3 a ods. 5 

zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pani Ing. Vlastu 

Grajciarovú za hlavného kontrolóra mesta Žilina. Po tretie: určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) 

zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného 

kontrolóra mesta Žilina, ktorý je v zmysle § 18c ods. 1 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

hospodárstva 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. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o uznesení v znení ako ho prečítal. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 125/2018. Výsledok 

hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 3/ Záver 

Primátor mesta zablahoželal pani Ing. Vlaste Grajciarovej k zvoleniu do funkcie hlavného 

kontrolóra mesta Žilina, následne poďakoval všetkým prítomným za účasť na mimoriadnom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 

 

 

 

 

 

____________________________    _____________________________  

         Ing. Igor Choma        Ing. Igor Liška  

     primátor mesta Žilina          prednosta mestského úradu  

 

 

 

 

 ____________________________                _______________________________      

  I.  overovateľ – Ing. arch. Dušan Maňák                   II. overovateľ – Bc. Jozef Juriš 

 

Zapísala v Žiline dňa 03.07.2018 Terézia Cibulková     


