
 1 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: .../2021/23 

23. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

23. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      

 

 

Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda 

Javaslat Dunaszerdahely Város főellenőre megválasztásának kihirdetésére  

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Zodpovedá:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat:    

 

A/ v y h l a s u j e 

voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na deň 16.11.2021 so začiatkom o 14.30 

hod. na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

 

B/ s c h v a ľ u j e  

I. nasledovné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra,  náležitosti 

písomnej prihlášky: 

 

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplne stredné vzdelanie 

 

Ďalšie požiadavky:  

- predpokladaný nástup do práce: 1. decembra 2021 

- pracovný pomer na plný pracovný úväzok na funkčné obdobie: 6 rokov 

- bezúhonnosť 

- minimálne 5 ročná prax  

- riadiace a organizačné schopnosti 

- plat podľa § 18c ods. 1 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  

 

 

Náležitosti písomnej prihlášky 

a) Osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu. 

b) Dosiahnuté najvyššie vzdelanie. 

c) Prehľad doterajšej praxe so stručným popisom pracovných činností. 
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d) Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť a o členstve v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických 

osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

e) Informácia o znalosti základných noriem samosprávy. 

f) Informácia o jazykových a počítačových znalostiach. 

g) Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného 

kontrolóra mesta Dunajská Streda na rokovaní Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas dáva, komu sa súhlas 

dáva a na aký účel, rozsah osobných údajov, na akú dobu sa súhlas dáva a podmienky 

jeho odvolania. 

 

Požadované doklady: 

Písomná prihláška 

Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

Štrukturovaný životopis 

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č.1) 

 

 

Dátum podania písomnej prihlášky spolu s požadovanými originálnymi alebo úradne 

overenými dokladmi: najneskôr dňa 15.10.2021 do 10.00 hod. na adresu: Mesto Dunajská 

Streda, Mestský úrad Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda. Na obálku je potrebné napísať 

„Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ„                                  

 

II. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra nasledovne: 

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr 

do 01.09.2021 na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda, na webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk a v periodiku mestskej samosprávy. 

2. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykoná komisia pre otváranie obálok 

v zložení:  

1.    ......................................... 

2.    ......................................... 

3.    ......................................... 

4.    ......................................... 

5.    .......................................... 

Z otvárania obálok sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra, zoznam priložených dokladov, zoznam chýbajúcich 

dokladov a náležitostí prihlášky. 

3. Prednostka mestského úradu zabezpečí tlač hlasovacích lístkov pre voľbu hlavného 

kontrolóra mesta a pozvanie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra na zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.. 

4. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti 

uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, 

http://www.dunstreda.sk/
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mena a akademického titulu kandidáta. Na hlasovacom lístku je odtlačok úradnej pečiatky 

mesta Dunajská Streda. 

5. Každému kandidátovi bude v deň voľby umožnená prezentácia v trvaní najviac 10 minút.   

6. Voľba sa koná tajným hlasovaním na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

dňa 16.11.2021. 

7. Pre vykonanie voľby volí mestské zastupiteľstvo z radov poslancov trojčlennú volebnú 

komisiu, ktorá riadi priebeh voľby, zisťuje výsledok voľby, spočítava hlasy a vyhotoví 

zápisnicu z voľby.  

8. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá v deň pred 

hlasovaním poslancom. 

9. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. 

Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží 

do volebnej schránky. 

10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive a so zakrúžkovaním 

poradového čísla jedného kandidáta. 

11. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo 

dopísané mená sa neprihliada. 

12. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú 

väčšinu hlasov všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, mestské 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 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. Žrebovanie vykoná prvý 

zástupca primátora. Kandidáti s rovnakým počtom hlasov sa uvedú jednotlivo na 

hlasovacie lístky s tým, že žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného výberu. 

Výsledok žrebovania prvý zástupca primátora oznámi predsedajúcemu, ktorý oznámi 

meno kandidáta, ktorý bol zvolený za hlavného kontrolóra. 

13. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: 

• počet prítomných poslancov, 

• počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 

• počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

• počet platných hlasovacích lístkov, 

• počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, 

• výsledok voľby, resp. 2. kola voľby, 

• meno zvoleného kandidáta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún 2021 

2021. június 
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Dôvodová správa 

 

Dňom 30.11.2021 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda. 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) 
16) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

16a) § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

10b) napr. zákon č. 154/2001 Z. z. 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 doklad o vzdelaní a 

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.16aa) Údaje podľa tretej vety obec 

bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie 

Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.  

(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.  

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
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20210101#poznamky.poznamka-16aa
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(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.  
16aaa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. 

z. 

16b) § 49 a 50 Zákonníka práce. 

 

§ 18c 

Plat hlavného kontrolóra 

(1)Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov 

obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky, ktorý je v obci  

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.“  

 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť v predloženom rozsahu. 

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

