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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 

a) vyhlasuje 
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov deň 21. september 2021 za deň konania voľby miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Rusovce, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Rusovce v priestoroch Hasičskej zbrojnice na Gerulatskej ulici č. 2, 
Bratislava, ktoré sa bude konať v tom istom termíne 
 

b) ustanovuje 
1. podľa § 18a ods. 2 a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov podrobnosti o spôsobe vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Rusovce nasledovne: 
1.1. deň konania voľby miestneho kontrolóra 21. september 2021 bude vyhlásený a zverejnený 
najneskôr dňa 12. augusta 2021 (40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli mestskej 
časti Bratislava-Rusovce a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rusovce 
1.2. kandidát na funkciu miestneho kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, to znamená v termíne do 7. septembra 2021 do 
podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce v čase do 15.00 hod. v 
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zalepenej obálke s označením “Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra Bratislava-Rusovce” 
s poznámkou “NEOTVÁRAŤ” 
Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty 
na adresu mestskej časti Bratislava-Rusovce, ul. Vývojová 8, 851 10 Bratislava, s tým, že pod 
uvedenú adresu je potrebné napísať text “Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra Bratislava- 
Rusovce” s poznámkou “NEOTVÁRAŤ”. V takomto prípade musí byť pečiatka podateľne 
miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce na obálke s najneskorším dátumom 07. 09. 
2021. Neskorší dátum doručenia obálky je v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy 
neakceptovateľný. 
1.3. Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zriadená 
miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Rusovce, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí 
prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov. 
1.4. Podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, miestne 
zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí 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 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 sa rozhodne žrebom. 
 
2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidátov v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obsahujú: 
2.1. Písomná žiadosť na výkon funkcie miestneho kontrolóra. 
2.2. Osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, 
príp. prechodného pobytu, kontaktné údaje (telefón, e-mailová adresa). 
2.3. Úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. 
2.4. Štruktúrovaný životopis. 
2.5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona  
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP 
a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 
2.7. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. 
2.8. Čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu podľa § 18 ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie miestneho kontrolóra. 
 
3. Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra: 
3.1. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí. 
3.2. Každý kandidát má v deň konania voľby právo na vystúpenie pred poslancami miestneho 
zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 3 minúty. 
 
Voľba miestneho kontrolóra bude prebiehať tajným hlasovaním podľa platného rokovacieho 
poriadku miestneho zastupiteľstva. 
 

c) určuje 
1. Funkčné obdobie miestneho kontrolóra sa začína dňom 01. 10. 2021, ktorý je určený ako deň 
nástupu do práce. 
2. Funkcia miestneho kontrolóra sa vykonáva na ½ pracovný úväzok. 
 

d) volí 
Komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 
v zložení: 
1. Ing. Róbert Kalmár  
2. Radovan Jenčík 
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3. Mgr. Martina Zuberská 
 

e) ukladá 
Komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra predložiť 
miestnemu zastupiteľstvu po posúdení náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho 
kontrolóra zoznam kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra za účelom vykonania voľby  
                                                                                                             Termín: 09.09.2021 
  
 
 
Dôvodová správa 
  
Postup voľby nového kontrolóra určuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Funkčné 
obdobie súčasného miestneho kontrolóra Ing. Vladimíra Mráza sa končí 30. septembra 2021 
(jeho pracovný pomer v MČ Bratislava-Rusovce trvá od 1. októbra 2015) vzhľadom na to, že bol 
zvolený na 6 rokov.  
 
Po skončení funkčného obdobia miestneho kontrolóra je potrebné vykonať nové voľby na 
obsadenie funkcie miestneho kontrolóra. Nové voľby miestneho kontrolóra možno vykonať na 
septembrovom rokovaní miestneho zastupiteľstva, t. j. dňa 21. 09. 2021, ktoré zodpovedá 
zákonnej požiadavke vykonať voľbu v lehote posledných 60-tich dní funkčného obdobia 
súčasného kontrolóra. 
 
V zmysle zákona je na zvolenie hlavného kontrolóra potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Plat hlavného kontrolóra sa určuje podľa § 18c 
zákona o obecnom zriadení. Vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve, vyhlásenej ŠÚ SR a veľkostného koeficientu podľa počtu obyvateľov s trvalým 
pobytom v mestskej časti Bratislava-Rusovce.  
 
Zákon vyžaduje od kandidátov, aby mali ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, a aby 
splnili náležitosti uvádzané v návrhu uznesenia. Na rokovanie zastupiteľstva sa písomne 
pozývajú kandidáti, ktorí splnili podmienky voľby. 
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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUSOVCE 

 
Uznesením č. ........... zo dňa 22. 06. 2021 vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na deň 21. 09. 2021 
 
Zamestnávateľ:  
Mestská časť Bratislava-Rusovce, ul. Vývojová 8, 851 10 Bratislava 
 
Náplň práce:  
podľa §§ 18d a 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a podľa ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku finančných kontrol 
 
Termín nástupu do zamestnania: 
1. októbra 2021 
 
Druh pracovného pomeru: 
½ pracovný úväzok (18,75 hod. týždenne) 
 
Platové podmienky: 
Plat miestneho kontrolóra v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
 
Termín predkladania prihlášok: 
Do 7. septembra 2021 do podateľne mestskej časti Bratislava-Rusovce v čase do 15.00 hod. v 
zalepenej obálke s označením “Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra Bratislava-Rusovce” 
s poznámkou “NEOTVÁRAŤ”. 
Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty 
na adresu mestskej časti Bratislava-Rusovce, ul. Vývojová 8, 851 10 Bratislava, s tým, že pod 
uvedenú adresu je potrebné napísať text “Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra Bratislava- 
Rusovce” s poznámkou “NEOTVÁRAŤ”. V takomto prípade musí byť pečiatka podateľne 
miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce na obálke s najneskorším dátumom 07. 09. 
2021. Neskorší dátum doručenia obálky je v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy 
neakceptovateľný. 
 
Predpoklady na výkon funkcie miestneho kontrolóra: 
a) kvalifikačné  predpoklady 
minimálne úplné stredné vzdelanie 
 
b) náležitosti písomnej prihlášky kandidáta 

• Písomná žiadosť na výkon funkcie miestneho kontrolóra. 

• Osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého 
pobytu, príp. prechodného pobytu, kontaktné údaje (telefón, e-mailová adresa). 

• Úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. 

• Štruktúrovaný životopis. 

• Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

• Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a 
Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

• Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. 

• Čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu podľa § 18 ods. 2 zákona o 
obecnom zriadení, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie miestneho kontrolóra. 
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c) priebeh voľby miestneho kontrolóra 

• Kandidáti majú možnosť vystúpiť v deň konania voľby miestneho kontrolóra pred 
miestnym zastupiteľstvom pred uskutočnením voľby a prezentovať svoje predstavy o 
budúcom pôsobení vo funkcii miestneho kontrolóra v rozsahu max. 3 minút. 

• Voľba miestneho kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním. 

• Podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu 
nezíska, miestne zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí 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 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 sa rozhodne žrebom. 

 
 
 
  
 
 
Zverejnené dňa: 12. 08. 2021                                                                                        
                                                                      
                                                                        PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka 
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Príloha č. 1 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len “Nariadenie GDPR”). 
 
 
Meno a priezvisko: 
Adresa trvalého pobytu: 
e-mailová adresa: 
 
 
 
Dolu podpísaná/ý ………………………………………. udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a 
uschovávaním mojich osobných údajov (uvedených v písomnej prihláške na vykonanie voľby 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce, v profesijnom životopise, prípadne 
osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom mestská časť Bratislava- 
Rusovce, so sídlom ul. Vývojová 8, 851 10 Bratislava, IČO: 00 304 611. 
Poskytnuté údaje budú spracované pre účely voľby miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Rusovce v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na obdobie od podania 
prihlášky na vykonanie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti  Bratislava-Rusovce do 21. 
09. 2021. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o ich 
vymazanie. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 
 
Udelením súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov potvrdzujem oboznámenie sa so 
Zásadami ochrany osobných údajov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rusovce, ktoré 
prijal prevádzkovateľ a ktoré má zverejnené na webovom sídle https://www.bratislava-
rusovce.sk/ochrana-osobnych-udajov. 
 
 
Ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov 
podľa čl. 21 GDPR, alebo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely, ktoré 
sú založené na právnom základe oprávneného alebo verejného záujmu, vrátane profilovania. V 
každom prípade mám právo namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov na účely 
priameho marketingu. 
 
 
                                                                                                   ………………………………… 
                                                                                                   Podpis kandidáta (uchádzača) 
 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bratislava-rusovce.sk/media/files/gdpr/Zasady_GDPR.pdf
https://www.bratislava-rusovce.sk/ochrana-osobnych-udajov
https://www.bratislava-rusovce.sk/ochrana-osobnych-udajov
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Príloha č. 2 
 

Údaje žiadateľa o vydanie povolenia 
 

Potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov orgánom verejnej moci podľa § 10 ods. 4  
písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
 
 

Meno  

Priezvisko  

Rodné priezvisko  

Pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo 
k zmene mena, alebo priezviska, prípadne 
prezývka osoby, ktorej sa žiadosť týka 

 

Dátum narodenia  

Rodné číslo  

Miesto a okres narodenia  

Adresa trvalého pobytu  

Ak je žiadateľ narodený v cudzine, aj štát 
narodenia 

 

Štátne občianstvo  

Pohlavie o Muž 
o Žena 

Meno a priezvisko otca  

Rodné priezvisko otca  

Meno a priezvisko matky  

Rodné priezvisko matky  

 
 
 
Zároveň čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý(á) následkov 
nepravdivého vyhlásenia. 
 
 
 
 
 
…………………………….                                                             …………………………………… 
            Dátum                                                                                             Podpis žiadateľa 


