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Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2015/9 

9. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

9. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban   

  

 

 

Voľba hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda 

Dunaszerdahely Város főellenőrének a megválasztása 

 

 

 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Zodpovedá:    Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:    

Határozati javaslat:    

 

                       

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu  
 

 

A/ konštatuje, že 

 

1. Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením  č. 159/2015/8 zo dňa 29. septembra 

2015 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na 24. novembra 2015                 

so začiatkom o 14.30 hod. na zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Dunajskej Strede. 

 

2. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda bolo zverejnené na úradnej 

tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 5.10.2015 ako aj v periodiku mestskej 

samosprávy Dunajskostredský hlásnik – Dunaszerdahelyi Hírnök dňa 7.10.2015.  

 

B/ berie na vedomie, že 

 

a) na funkciu hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda sa prihlásili 3 kandidáti: 

 

1. Bc. Hajnalka Polgár, 46 rokov, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta 

2. PhDr. Alexandra Dovičovičová, 29 rokov, Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta verejnej  

    politiky a verejnej správy 

3. Ing. Zoltán Fekete, 42 rokov,  Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska  

    fakulta 
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b) Správu komisie na otváranie obálok uchádzačov o pozíciu hlavného kontrolóra mesta 

Dunajská Streda z ktorej vyplýva, že všetci uchádzači predložili požadované doklady a 

spĺňajú predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta. 

 

C/ volí 

členov volebnej komisie pre voľby hlavného kontrolóra v zložení: 

xxx 

 

D/ berie na vedomie 

Správu predsedu volebnej komisie pre voľby hlavného kontrolóra o výsledkoch volieb 

hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda. 

 

E/ volí 

xxx za hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na dobu šesť rokov s nástupom do práce       

1. decembra 2015. 

 

F/  určuje  

plat hlavného kontrolóra vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

národného hospodárstva vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,24. 

 

G/ žiada primátora mesta 

     uzavrieť pracovnú zmluvu so zvoleným hlavným kontrolórom mesta  
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Dôvodová správa 

 

Dňom 30.11.2015 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda, ktorý 

nastúpil do funkcie dňa 1. decembra 2009. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 

29.9.2015 (uzn.č.159/2015/8) rozhodlo o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra  mesta 

Dunajská Streda. Oznámenie o vyhlásení voľby bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta 

5.10.2015 ako aj na internetovej stránke mesta a v periodiku mestskej samosprávy 

Dunajskostredský hlásnik – Dunaszerdahelyi Hírnök.  

 

Predmetné uznesenie MsZ, Oznámenie o vyhlásení voľby  hlavného kontrolóra a Zápisnica zo 

zasadnutia komisie na otvorenie obálok uchádzačov a posúdenie náležitostí podaných 

prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Dunajská Streda sú uvedené 

v prílohe. 

 

Právne postavenie, predpoklady na výkon funkcie voľbu  a skončenie výkonu funkcie, plat 

hlavného kontrolóra, rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a jeho úlohy upravuje 

zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (§ 18 až 18g) 

 

„§ 18 Postavenie hlavného kontrolóra 

(1) 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.16) 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.16a) 

(2) 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.10b) 
10b) napr. zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. 

 

§ 18a 

Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie 

(1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne 

úplné stredné vzdelanie.  

(2) 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.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20150701#poznamky.poznamka-16
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20150701#poznamky.poznamka-16a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20150701#poznamky.poznamka-10b
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(3) 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.  

(4) Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) 

alebo d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr 

do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.  

(5) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa 

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

(6) Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. 

Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas,16b) ktorého dĺžku určí obecné 

zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.  

(7) Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú 

zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho 

hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia 

funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.  

 

§ 18c 

Plat hlavného kontrolóra 

(1) Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach  

a) 
 

do 500 obyvateľov 1,15 

b) od 501 do 1 000 obyvateľov 1,28 

c) od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1,54 

d) od 3 001 do 5 000 obyvateľov 1,68 

e) od 5 001 do 10 000 obyvateľov 1,82 

f) od 10 001 do 20 000 obyvateľov 1,96 

g) od 20 001 do 50 000 obyvateľov 2,24 

h) od 50 001 do 100 000 obyvateľov 2,47 

i) 
 

nad 100 000 obyvateľov 2,78 

(2) Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho 

plat sa určí podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času.  

(3) Ak hlavný kontrolór obce vykonáva činnosť pre viaceré obce, každá obec mu určí plat 

podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky dohodnutého pracovného času.  

(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. 

(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do 

výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.  

(6) Na základe dohody obcí môžu obecné zastupiteľstvá schváliť mesačnú odmenu hlavnému 

kontrolórovi, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť pre viaceré obce, až do výšky 30 % z jeho 

mesačného platu určeného podľa odseku 3.“  

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20150701#poznamky.poznamka-16b

