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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
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 
 
1. v y h l a s u j e 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov štvrtok 27. marca 2014 za deň konania voľby hlavného kontrolóra 
Mesta Nitry, ktoré sa uskutočnia v zasadačke MsÚ  č. dv. 118, Štefánikova tr.60  
 

2. u r č u j e 
            a)  nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného 

kontrolóra: 
- kvalifikačné predpoklady : minimálne úplné stredné vzdelanie, 

 
- iné predpoklady:   prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, 
                                    právnickej a kontrolnej činnosti, 

                                                komunikatívnosť, 
                    organizačné a riadiace schopnosti, 
                      morálna bezúhonnosť 
 

b) náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä :   
            -    osobné údaje kandidáta -  meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé     

                                                                      bydlisko, kontaktný údaj 
                                                     
                                                - písomný súhlas uchádzača  na  spracovanie 

osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 
                                       

ďalej 
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou 

príslušného  dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 
- profesijný životopis, 
- čestné prehlásenie o odbornej praxi 

 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Nitry  zašlú alebo doručia svoje písomné 
prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ najneskôr 
13. marca 2014 (t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby) do 15.00 h na Mestský 
úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, na OS - referát klientskeho centra. 

 
3. s c h v a ľ u j e 

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Nitry 
a) tajným hlasovaním, 
b) verejným hlasovaním  
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      podľa predloženého návrhu 
 
 
4. s c h v a ľ u j e 
      dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra    

pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút. Jednotliví kandidáti sa 
budú prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska). 

 
 
5. u r č u j e 
    dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na plný pracovný úväzok  
 
 
6. s p l n o m o c ň u j e 
primátora mesta Nitry 
vymenovať komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 
 
 
u k l a d á 
prednostovi mestského úradu  
zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Nitry              
na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým 
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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 

 
1. Predkladám návrh na vyhlásenie 27. marca 2014 ako dňa konania voľby hlavného    

kontrolóra Mesta Nitry s tým, že kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať 
nasledovné : 

-  kvalifikačné predpoklady : minimálne úplné stredné vzdelanie 
                                                    

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a  vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Nitry 
a náležitosti prihlášky: 

 
- iné predpoklady:   prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, 
                                    právnickej a kontrolnej činnosti, 
          komunikatívnosť, 

                    organizačné a riadiace schopnosti, 
                      morálna bezúhonnosť 

 
2. Písomná prihláška obsahuje najmä: 

- osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé     
                                                                      bydlisko, kontaktný údaj 
 

                                                - písomný súhlas uchádzača  na  spracovanie 
osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 
ďalej 
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou 

príslušného  dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 
- profesijný životopis, 
- čestné prehlásenie o odbornej praxi 

 
 
 
3.   Ďalej predkladám návrh, aby sa voľba na funkciu hlavného kontrolóra uskutočnila:            
       a) tajným hlasovaním     
       b) verejným hlasovaním 
        
spôsobom podľa predloženého návrhu 
 
4. Navrhujem určiť dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na plný pracovný úväzok 
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Dôvodová správa 
 
 

 V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov, § 18a ods. 5 mestské zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra na 6 rokov, pričom 
jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 
 
 V zmysle citovaného zákona, § 18a ods. 8 písm. c) výkon funkcie hlavného kontrolóra 
zaniká uplynutím jeho funkčného obdobia. 
 
 Uznesením č. 75/2008-MZ zo dňa 27. 3. 2008 bol zvolený za hlavného kontrolóra 
mesta Nitry Ing. František Halmo.  
 
 Jeho funkčné obdobie v zmysle vyššie uvedeného sa začalo dňa 3. mája 2008 
a zanikne  dňa 3. mája 2014. Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho 
pracovný pomer. 
 
 V zmysle § 18a ods. 2 deň konania voľby hlavného kontrolóra  vyhlási mestské 
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 mestskom úrade. 
Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.  
 

Komisia na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých 
kandidátov o čom spíše zápisnicu a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. 
 
Kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky na hlavného kontrolóra budú písomne pozvaní                        
na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. 3. 2014. 
 

Dĺžku diskusného príspevku jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 
navrhujem v rozsahu 5-tich minút pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra. 
 
  V zmysle § 18a ods. 3 predkladám návrh, aby sa voľba na funkciu hlavného kontrolóra 
uskutočnila v prípade:  tajného hlasovania 
                                     verejného hlasovania  
 
nasledovným spôsobom: 
 
I. Voľba verejným hlasovaním: 
 

Ak voľba hlavného kontrolóra sa vykoná verejným hlasovaním v súlade čl. 41 Rokovacieho 
poriadku, predsedajúci dá hlasovať o každom kandidátovi zvlášť v abecednom poradí 
(podľa priezviska jednotlivých kandidátov). 
Za hlavného kontrolóra bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej  väčšiny 
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
Ak ani jeden z kandidátov nezíska takú väčšinu, vykoná sa na tom istom zasadnutí 2. kolo 
volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb získali najväčší počet 
platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci 
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kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten 
kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa v druhom kole rozhodne 
žrebom. Žrebovanie vykoná zástupca primátora. Kandidáti s rovnakým počtom hlasov sa 
uvedú jednotlivo na hlasovacie lístky s tým, že žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom 
náhodného výberu. Výsledok žrebovania  zástupca primátora oznámi predsedajúcemu, ktorý 
oznámi meno kandidáta, ktorý bol zvolený za hlavného kontrolóra. 
 
 
 

 
II. Voľba tajným hlasovaním: 
 
      Ak sa voľba hlavného kontrolóra uskutoční tajným hlasovaním, mená kandidátov              

na funkciu hlavného kontrolóra budú uvedení v abecednom poradí (priezvisko, meno, 
titul)   na jednom hlasovacom lístku. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkuje poradové 
číslo kandidáta, za ktorého hlasuje. Poslanec môže zakrúžkovať poradové číslo iba 
jedného kandidáta. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada. Za hlavného 
kontrolóra bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej  väčšiny všetkých 
poslancov mestského zastupiteľstva. 

      Ak ani jeden z kandidátov nezíska takú väčšinu, vykoná sa na tom istom zasadnutí 2. kolo 
volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb získali 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 hlasov. 

      Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie vykoná 
predseda volebnej komisie. 
Kandidáti s rovnakým počtom hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovacie lístky s tým, že 
žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného výberu. Výsledok žrebovania  
predseda volebnej komisie oznámi predsedajúcemu, ktorý oznámi meno kandidáta, ktorý 
bol zvolený za hlavného kontrolóra. 
 

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa volieb upravuje rokovací poriadok mestského 
zastupiteľstva. 
 
V súlade s § 18a, ods. 7 primátor je povinný s právoplatne zvoleným hlavným 
kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu, najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia 
funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.  


