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Dôvodová správa k návrhu voľby hlavného kontrolóra mesta Prievidza. 
 

Ing. Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta, sa vzdala funkcie hlavnej kontrolórky 

dňom 31.1.2013. 

V súlade s § 18a ods.(4) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v prípade 

vzdania sa funkcie zaniká výkon funkcie hlavného kontrolóra a MsZ vyhlási nové voľby 

hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie 

hlavného kontrolóra, t.j. najneskôr do 1.4.2013. 

Z dôvodu kontinuálneho zabezpečenia kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

v súlade so zákonom č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení predkladáme návrh na vyhlásenie 

voľby hlavného kontrolóra . Postavenie, predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, 

jeho voľbu a ostatné náležitosti týkajúce sa  hlavného kontrolóra upravuje zákon č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlasuje MsZ na úradnej 

tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby. V zmysle § 

18a ods.(5) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení je hlavný kontrolór volený 

mestským zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov a jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý 

je určený ako deň nástupu do práce. 

V súlade s vyššie uvedeným navrhujeme vykonať voľbu hlavného kontrolóra v rámci 

bodu rokovania riadneho zasadnutia MsZ v Prievidzi dňa 29.1.2013. Na základe prijatého 

uznesenia MsZ bude deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prievidza, ďalšie 

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky 

zverejnené na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta Prievidza a v regionálnej tlači  My 

Hornonitrianske noviny najneskôr v termíne do 19.12.2012.  

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať svoje písomné prihlášky 

najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb, t.j. do 14.1.2013 do 15.00 hod v podateľni MsÚ v 

Prievidzi. Súčasťou prihlášky musí byť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

a doklad o vzdelaní. Kvalifikačným predpokladom pre výkon funkcie hlavného kontrolóra je 

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

V súlade s rokovacím poriadkom MsZ v Prievidzi IS – 57, §9, bod (10) sa voľba 

hlavného kontrolóra uskutočňuje tajným hlasovaním. Na zvolenie hlavného kontrolóra je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MsZ. Ak ani jeden z kandidátov 

takú väčšinu nezíska, ešte na tom istom zasadnutí MsZ sa vykoná druhé kolo volieb, do 

ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet hlasov. 

V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom 

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. 

S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná zmluva na 

ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hod s dňom nástupu do práce 1.2.2013.  

 

 

Návrhy na uznesenia MsR, MsZ: 

 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

návrh voľby hlavného kontrolóra mesta Prievidza v roku 2013; 

 

II. odporúča – neodporúča MsZ 

 schváliť: 



 2 

a) v zmysle § 18a ods.(2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta 

Prievidza na deň 29.1.2013 na zasadnutí MsZ v Prievidzi, 

 

b) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18a ods.(3) zákona 

SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení tajným hlasovaním 

poslancov MsZ v Prievidzi, 

 

c) právo každému kandidátovi, ktorý splnil požadované predpoklady, na vystúpenie 

na rokovaní MsZ v deň konania volieb v časovom rozsahu päť minút, 

 

d) náležitosti prihlášky: 

 osobné údaje kandidáta 

 písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov  podľa § 7 

ods.(1) a (2) zákona č.428/2002  Z.z. o ochrane osobných údajov na účel 

vykonania voľby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prievidza, 

 údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou 

príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

 profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením 

pracovnej pozície, 

 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

 

e) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na hlavného kontrolóra : 

ukončené minimálne stredné vzdelanie, 

 

f) termín ukončenia podávania prihlášok: 14.1.2013 do 15.00 hod, 

 

g) miesto a spôsob odovzdania prihlášok : kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra 

mesta Prievidza zašlú alebo osobne doručia písomnú prihlášku na adresu: Mestský 

úrad v Prievidzi, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza v zalepenej obálke 

s označením „VOĽBA  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“, 

 

h) pracovnú komisiu zloženú z poslancov MsZ a zamestnancov mesta:                            

(predsedníčka – JUDr. Katarína Macháčková, členovia: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, 

PhD.; MVDr. Norbert Turanovič, JUDr. Róbert Pietrik, Helena Dadíková, MUDr. 

Dušan Magdin, Ing. Jana Michaličková ), ktorá bude poverená kontrolou splnenia 

náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra, 

 

i) s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná zmluva na 

ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hod s dňom nástupu do práce 1.2.2013. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

návrh voľby hlavného kontrolóra mesta Prievidza v roku 2013; 

 

II. schvaľuje - neschvaľuje 
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a) v zmysle § 18a ods.(2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta 

Prievidza na deň 29.1.2013 na zasadnutí MsZ v Prievidzi, 

 

b) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18a ods.(3) zákona 

SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení tajným hlasovaním 

poslancov MsZ v Prievidzi, 

 

c) právo každému kandidátovi, ktorý splnil požadované predpoklady, na vystúpenie 

na rokovaní MsZ v deň konania volieb v časovom rozsahu päť minút, 

 

d) náležitosti prihlášky: 

 osobné údaje kandidáta 

 písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov  podľa § 7 

ods.(1) a (2) zákona č.428/2002  Z.z. o ochrane osobných údajov na účel 

vykonania voľby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prievidza, 

 údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou 

príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

 profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením 

pracovnej pozície, 

 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

 

e) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na hlavného kontrolóra : 

ukončené minimálne stredné vzdelanie, 

 

f) termín ukončenia podávania prihlášok: 14.1.2013 do 15.00 hod, 

 

g) miesto a spôsob odovzdania prihlášok : kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra 

mesta Prievidza zašlú alebo osobne doručia písomnú prihlášku na adresu: Mestský 

úrad v Prievidzi, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza v zalepenej obálke 

s označením „VOĽBA  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“, 

 

h) pracovnú komisiu zloženú z poslancov MsZ a zamestnancov MsÚ: (predsedníčka 

– JUDr. Katarína Macháčková, členovia: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., MVDr. 

Norbert Turanovič, JUDr. Róbert Pietrik, Helena Dadíková, MUDr. Dušan 

Magdin, Ing. Jana Michaličková), ktorá bude poverená kontrolou splnenia 

náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra, 

 

i) s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná zmluva na 

ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hod s dňom nástupu do práce 1.2.2013; 

 

III. ukladá prednostovi MsÚ 

zverejniť deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prievidza a ďalšie podrobnosti 

o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky na úradnej 

tabuli, internetovej stránke mesta Prievidza a v regionálnej tlači My Hornonitrianske 

noviny. 

 

 

V Prievidzi 3.12.2012 


