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UZNESENIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní
voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vajnory
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní
1. berie na vedomie
že dňom 31.3.2021 zaniká výkon funkcie miestneho kontrolóra MČ BA Vajnory
Ing. Martina Grambličku spôsobom podľa § 18a ods. 8 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o obecnom zriadení“

2. v y h l a s u j e
podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v spojitosti s § 7 ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
v znení neskorších predpisov štvrtok 18. marca 2021 za deň konania voľby miestneho
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktorá sa uskutoční na riadnom zasadnutí
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

3. ustanovuje
a. Podľa § 18a ods. 3 posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. podrobnosti o spôsobe

a vykonaní voľby miestneho kontrolóra nasledovne:
1.1 Deň voľby miestneho kontrolóra 18.03.2021 bude vyhlásený a zverejnený
najneskôr 05.02.2021 (40 dní pred ňom konania volieb) na úradnej tabuli mestskej časti
Bratislava-Vajnory, na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vajnory, vo Vajnorských
novinkách a na webovom portáli Kariéra.sk.
1.2 Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. najneskôr 04.03.2021 do 15.00 h do
podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava, v
zalepenej obálke s označením „Voľba miestneho kontrolóra“ a poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.
Kandidát môže taktiež zaslať svoju prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na
adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, s

označením „Voľba miestneho kontrolóra“ a poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ a poznámkou
„Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne miestneho úradu na
obálke s najneskorším dátumom 04.03.2021.
1.3 Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia
miestneho zastupiteľstva, ktorú vymenuje starosta na tento účel a ktorá súčasne vyhodnotí
splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov.
1.4 Uchádzač, ktorý splní všetky náležitosti prihlášky kandidáta ustanovené týmto
uznesením, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu miestneho kontrolóra.
Úspešným uchádzačom bude miestnym úradom zaslaná poštou, ako aj e-mailom pozvánka na
voľbu miestneho kontrolóra.
1.5 Podľa §18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden
z kandidátov takúto väčšinu nezíska, miestne zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole 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 rozhodne žrebom.
2. Náležitosti prihlášky kandidáta v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.:
2.1 Písomná žiadosť na výkon funkcie miestneho kontrolóra
2.2 Osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje
(telefón, e-mailová adresa)
2.3 Úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
2.4 Štruktúrovaný profesijný životopis
2.5 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
2.6 Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
2.7 Písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
3. Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra:

3.1 Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
3.2 Každý kandidát má v deň konania voľby právo na vystúpenie pred poslancami miestneho
zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 3 minúty.
3.3 Voľba miestneho kontrolóra bude prebiehať tajným hlasovaním podľa platného
rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva;
4. určuje
1. Funkčné obdobie miestneho kontrolóra začína dňom 01.04.2021, ktorý je určený
ako deň nástupu do práce.
2. Výkon funkcie miestneho kontrolóra je kratší pracovný čas na trojpätinový (3/5)
pracovný úväzok;
5. ukladá
a. starostovi vymenovať komisiu zloženú aspoň z troch poslancov pre komisionálne
otvorenie obálok s podanými žiadosťami, overenie priložených dokladov a príloh a
vyjadrenie, či kandidáti podanou žiadosťou splnili podmienky vyhlásených volieb na
výber

kandidátov

na

funkciu

miestneho

kontrolóra

v

tomto

zložení:

predseda: ................., člen: ......................, člen: ........................ a ukladá predsedovi
komisie po posúdení prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra predložiť
zoznam kandidátov za účelom vykonania voľby miestneho kontrolóra na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva 18.03.2021

Návrh textu vyhlásenia volieb a určenie podmienok prihlášky pre kandidátov:

Miestne zastupiteľsto
mestskej časti Bratislava – Vajnory
Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

vyhlasuje na deň 18.03.2021
voľbu na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Vajnory.
Podmienky na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu miestneho kontrolóra:
a) nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu miestneho kontrolóra:
kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie,
iné predpoklady:
- prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej
činnosti,
- komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti,
- morálna bezúhonnosť.
b) náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä :
- písomná žiadosť na výkon funkcie miestneho kontrolóra
- osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné
údaje (telefón, e-mailová adresa)
- písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a)
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
Dĺžka pracovného času miestneho kontrolóra bola miestnym zastupiteľstvom určená na
kratší pracovný čas na trojpätinový (3/5) pracovný úväzok.

Kandidáti na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vajnory zašlú alebo
doručia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra“ –
NEOTVÁRAŤ najneskôr 4. marca 2021 (t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby)
do 15.00 h do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory,
Roľnícka 109, Bratislava-Vajnory

Dôvodová správa
Dňom 31. marca 2021 sa končí funkčné obdobie kontrolóra mestskej časti Bratislave-Vajnory
Ing. Martina Grambličku. Z tohto dôvodu je preto potrebné vyhlásiť voľbu na funkciu
miestneho kontrolóra. Ustanovenie § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej
len „zákon“) v znení neskorších predpisov ohraničuje termín konania volieb, termín
vyhlásenia volieb a posledný termín na odovzdanie prihlášky. Vzhľadom na zákonné
požiadavky vyhlásenia voľby je hraničným termínom 31. marec 2021 Nakoľko najbližšie
zastupiteľstvo k tomuto termínu je naplánované dňa 18. marca 2021, voľba sa uskutoční tento
deň. V prípade, že voľba nebude úspešná vykoná sa ešte v rovnaký deň druhé kolo voľby.
Podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona - Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach
života obce, najmä je mu vyhradené voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah
výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
Podľa § 18 ods. 1 zákona - 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.
Podľa § 18 ods. 2 zákona - 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.
Podľa § 18a ods. 1 zákona - Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Podľa § 18a ods. 2 zákona - Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné
zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom
konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia
doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať
svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade.
Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
Podľa § 18a ods. 3 zákona - Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal,
obecné 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. Ďalšie
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví
obec uznesením.
Podľa § 18a ods. 5 a 6 zákona - Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť
rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou.
Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné
zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

Informácia o priebehu voľby miestneho kontrolóra
Posledný termín na podanie prihlášok je stanovený na deň 4.3.2021 do 15,00 hod. Následne
bude zvolaná komisia na otváranie obálok s prihláškami a po otvorení obálok posúdi, či
jednotlivé prihlášky spĺňajú náležitosti ustanovené uznesením MZ zo dňa 28.1.2021. Volební
kandidáti, spĺňajúci náležitosti, budú prizvaní na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa
18.3.2021 v abecednom poradí, aby sa osobne prezentovali v časovom priestore
cca 3 minúty.
Volební kandidáti, nespĺňajúci náležitosti, budú z volieb vylúčení. Komisia vyhotoví záznam
z otvárania obálok a tento predloží všetkým poslancom pred uskutočnením volieb. Po
ukončení prezentácie jednotlivých kandidátov sa voľba uskutoční tajným hlasovaním na
základe hlasovacieho lístka, ktorý obdrží každý poslanec. Hlasovací lístok bude obsahovať
zoznam kandidátov s poradovým číslom, ktorí budú zoradení v abecednom poradí presne
takom, v akom sa prezentovali osobne.
Na hlasovacom lístku označí každý poslanec len jedného zvoleného kandidáta zakrúžkovaním
a vloží ho do pripravenej zapečatenej urny.
Platný hlasovací lístok je taký, ktorý obsahuje len jedného kandidáta, označeného
zakrúžkovaním. Ostatné hlasovacie lístky sú neplatné. Po ukončení hlasovania komisia na
otváranie obálok otvorí zapečatenú urnu, a spočíta platné a neplatné hlasy.

