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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Nitre 
v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov s prihliadnutím na § 18a 
citovaného zákona 
v o l í 
p. ....................................  
do funkcie hlavného kontrolóra mesta Nitry  
 
 
 

Voľba hlavného kontrolóra mesta Nitry 
 

Na základe odporúčania Komisie na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok 
jednotlivých  kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra (ďalej len komisia), ktorá overovala 
požiadavky a náležitosti prihlášky pre účasť vo voľbách na funkciu hlavného kontrolóra, 
predkladám zoznam  nasledovných kandidátov, ktorí spĺňajú predpoklady uvedené 
v uznesení mestského zastupiteľstva č. 417/2013-MZ zo dňa 12. 12. 2013 a kritéria stanovené 
zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  
 
 

1. Meno a priezvisko: Mgr. Michal Bilic, PhD.        
Bydlisko: Za Ferenitkou 29, 949 01 Nitra 
Vek: 29 

      Vzdelanie: UKF v Nitre – vysokoškolské štúdium tretieho stupňa vykonaním 
dizertačnej práce skúšky a obhájením dizertačnej práce v študijnom programe,                        
Environmentalistika v študijnom odbore Ochrana a využívanie krajiny. 

      Vysokoškolské magisterské – Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, 
aprobácia technická výchova – geografia, štátna skúška: technická výchova, geografia, 
pedagogika  

 
 

2. Meno a priezvisko: Ing. František Halmo  
      Bydlisko: Novomeského 73, 949 11 Nitra 
      Vek: 60 
      Vzdelanie: VŠP v Nitre – Prevádzkovo ekonomická fakulta, študijný odbor prevádzka 

a ekonomika poľnohospodárstva 
                                     
 
3. Meno a priezvisko: Ing. Darina Keselyová        

Bydlisko: Vinohradnícka č. 13, 949 01 Nitra 
Vek: 52 

      Vzdelanie: VŠE Bratislava – Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, 
v študijnom odbore Ekonomika priemyslu 

       
 
 



                                                                        3 
 

4. Meno a priezvisko: Ing. Igor Paulovič 
      Bydlisko: Tr. A. Hlinku 606/33, 949 01 Nitra 

Vek:  52 
      Vzdelanie: VŠE Bratislava – Fakulta riadenia, študijný odbor automatizované systémy 

riadenia v ekonomike    
 
 
5. Meno a priezvisko: JUDr. Miroslav Šimala, PhD.  
      Bydlisko: Jazerná 21, 949 01 Nitra 
      Vek: 27 
      Vzdelanie: Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta, doktorandské štúdium  

obhajobou dizertačnej práce v študijnom odbore Trestné právo v študijnom 
programe Trestné právo, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Právnická fakulta, v študijnom odbore právo.  

                         
 
6. Meno a priezvisko: Mgr. Ján Veteráni        

Bydlisko: Jelenecká 24, 949 01 Nitra 
Vek: 41 

      Vzdelanie: Univerzita Mateja Bela B. Bystrica – Právnická fakulta, v študijnom   
odbore právo  

       
 
 

Dôvodová správa.  
 
 

Z dôvodu, že v súlade s § 18a ods. 8  písm. c) uplynutím funkčného obdobia zaniká 
výkon funkcie Hlavného kontrolóra mesta Nitry, predkladám materiál č. 1407/2014 „Voľba 
hlavného kontrolóra mesta Nitry“.  
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom 36. zasadnutí (riadnom) dňa 12. 12. 2013 
schválilo uznesenie č. 417/2013-MZ k mat. č. 1219/2013  „Návrh na vyhlásenie dňa 
konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Nitry a návrh na ustanovenie podrobností 
o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Nitry a náležitosti prihlášky“, 
ktorým vyhlásilo v bode 1) deň konania  voľby hlavného kontrolóra na 27. marca 2014. 
 

V uznesení boli  určené kvalifikačné a iné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát    
na túto funkciu ako aj náležitosti prihlášky. 
Kandidáti v zmysle tohto uznesenia mali doručiť svoje písomné prihlášky do 13. marca 2014, 
t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Mestský úrad v Nitre, na referát 
klientskeho centra, v zalepenej obálke, označenej „Voľba kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“. 
 
Túto možnosť využili šiesti kandidáti. 

 
Predkladám zoznam kandidátov, ktorí spĺňajú predpoklady uvedené v uznesení 

mestského zastupiteľstva č. 417/2013-MZ, o čom po otvorení a preskúmaní prihlášok 
rozhodla komisia menovaná primátorom mesta. Mená kandidátov sú predložené v abecednom 
poradí (podľa priezviska jednotlivých kandidátov). 
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Citovaným uznesením sa rozhodlo aj  o spôsobe voľby hlavného kontrolóra mesta 

Nitry  a to  tajným hlasovaním. Na zvolenie  hlavného kontrolóra je v zmysle zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.  

 
 Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo vykoná ešte   
na tej istej schôdzi 2. kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole 
volieb získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého 
kola volieb všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.  
  
V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.              
Pri rovnosti hlasov sa v druhom kole rozhoduje žrebom. 
 
O priebehu volieb Vás bližšie oboznámi predseda volebnej komisie. 
 
 
 


