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Voľba hlavného kontrolóra mesta Prievidza    MsZ: 28.1.2019 

Dôvodová správa:  

MsZ v Prievidzi na zasadnutí dňa 26.11.2018 v súlade s § 18a ods.(2) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení uznesením č.457/18 schválilo deň konania voľby 
hlavného kontrolóra mesta Prievidza na deň 28.januára na zasadnutí MsZ v Prievidzi. 

Do stanoveného termínu 13. januára 2019 odovzdali prihlášky 4 uchádzači o voľbu hlavného 
kontrolóra. 

Pracovná komisia v zložení – predseda :JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., členovia: MVDr. 
Norbert Turanovič, p. Helena Dadíková, JUDr. Emília Kačmárová a Ing. Lenka Pánisová  sa 
dňa 14.1.2019 zišla za účelom kontroly náležitostí prihlášok a splnenia kvalifikačných 
predpokladov jednotlivých uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prievidza. 

Náležitosti prihlášky: 

 osobné údaje kandidáta  

 písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v súlade s § 5 písm. a) 
a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel vykonania 
voľby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prievidza, 

 úradne overená fotokópia 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. 
Kvalifikačné predpoklady kandidáta na hlavného kontrolóra: ukončené minimálne úplné 

stredné vzdelanie. 

Členovia komisie posúdili prihlášku každého uchádzača s nasledovným zistením: 

Mgr. Filip Kuruc nesplnil podmienky ustanovené uznesením MsZ Prievidza č. 457/18 

zo dňa 26.11.2018 v náležitostiach: žiadosť o účasť na voľbe hlavného kontrolóra a písomný 

súhlas so spracúvaním osobných údajov neobsahoval podpis uchádzača. Komisia 

konštatovala, že chýbajúcim podpisom uchádzač o voľbu hlavného kontrolóra neudelil 

písomný súhlas na spracovanie osobných údajov.  

 Ing. Ľuboš Kmeť splnil podmienky ustanovené uznesením MsZ Prievidza č. 457/18 

 Ing. Viera Masaryková splnila podmienky ustanovené uznesením MsZ Prievidza č. 

457/18 

 Ing. Henrieta Pietriková Gebrlínová splnila podmienky ustanovené uznesením MsZ 

Prievidza č. 457/18. 

Každý kandidát, ktorý splnil požadované predpoklady, má právo v deň voľby hlavného 

kontrolóra na vystúpenie na zasadnutí MsZ 28.1.2019 v časovom rozpätí 5 minút. 

MsZ v Prievidzi schválilo spôsob a vykonanie voľby tajným hlasovaním poslancov MsZ. 

V zmysle § 18a ods.3 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení je na 

zvolenie hlavného kontrolóra potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

 

 

Zapísala: Ing. Pánisová Lenka, vedúca org. a pers. oddelenia 

V Prievidzi 22.1.2019 


