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Materiál k bodu č. 4 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE 

 
Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce  
dňa  26.1.2023 
 
 
 
 

Voľba kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce  

Predkladateľ:      Materiál obsahuje: 
Radovan Jenčík v. r. 1. Návrh Uznesenia 
starosta mestskej časti 2. Dôvodová správa 
 3. Vzor hlasovacieho 

lístka   
 4. Vzor zápisnice 

o tajnej voľbe                     
                                                                

    
   
   

      

Spracovateľ: 
JUDr. Ondrej Beracka 
právny zástupca mestskej časti 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
A: (hlasovanie pred samotnou voľbou) 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Rusovce 

určuje  

nasledovný spôsob priebehu tajnej voľby hlavného kontrolóra: 

1. Voliť hlavného kontrolóra môže len poslanec miestneho zastupiteľstva. Na 
hlasovacom lístku poslanec zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, za ktorého hlasuje. 
Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky, ktorá bude umiestnená vo 
vyhradenom priestore. Ak poradové číslo poslanec nezakrúžkuje, znamená to že 
kandidát hlas nezíska.  

2. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:  
a)  na predpísanom tlačive,   
b)  so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.  

3. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo 
dopísané mená sa neprihliada. 

4. Na voľbu je možné použiť iba hlasovací lístok, ktorého vzor je uvedený v tomto 
materiály.  

5. Voľbu hlavného kontrolóra riadi a výsledky vyhodnocuje volebná komisia.  
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B: (hlasovanie po samotnej voľbe) 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Rusovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

konštatuje, 

že v tajnej voľbe poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava- Rusovce, bol 
za hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava- Rusovce zvolený ......... (príloha: Zápisnica 
z tajného hlasovania). 

(alternatíva pre nezvolenie hlavného kontrolóra) 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Rusovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

konštatuje, 

že v tajnej voľbe poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava- Rusovce 
nebol zvolený hlavný kontrolór Mestskej časti Bratislava- Rusovce (príloha: Zápisnica z 
tajného hlasovania). 
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Dôvodová správa 
 
Tunajšie miestne zastupiteľstvo vyhlásilo na svojom rokovaní konanom 5. januára 2023 
voľbu hlavného kontrolóra, nakoľko doterajšia funkcia hlavného kontrolóra zanikla z dôvodu 
toho, že samotný hlavný kontrolór sa vzdal svojej funkcie k 30. novembru 2022.  
 
Ako termín konania voľby sa určil 26. január 2023, čo je v súlade so zákonnou požiadavkou, 
aby sa v prípade vzdania sa funkcie hlavného kontrolóra, samotná voľba uskutočnila do 60 
dní pi tomto úkone vzdania sa. Hlavný kontrolór, ak bude zvolený, nastúpi na výkon svojej 
funkcie, ako bolo miestnym zastupiteľstvom určené, od 1. februára 2023 a výkon jeho 
mandátu bude trvať šesť rokov.  
 
V stanovenom termíne sa prihlásil do voľby hlavného kontrolóra iba jeden uchádzač, ktorý 
podľa zápisu z otvorenia jeho prihlášky, splnil všetky zákonom požadované a uznesením 
miestneho zastupiteľstva určené podmienky. Poslanci miestneho zastupiteľstva mali byť 
upovedomený o prihlásených kandidátoch najneskôr do 20. januára 2023, čo sa udialo.  
 
V rámci tohto zasadnutia miestneho zastupiteľstva bola v úvode zvolená poslancami volebná 
komisia, ktorá bude priebeh voľby riadiť, kontrolovať a na záver voľby overí a podpíše 
zápisnicu o priebehu voľby. Voľba prebehne tajným hlasovaním, ako to určilo miestne 
zastupiteľstvo.  
 
Tajné hlasovanie prebehne tak, že každý poslanec obdrží obálku a hlasovací lístok s menom 
kandidáta a jeho zakrúžkovaním alebo nezakrúžkovaným, buď kandidátovi hlas pridelí alebo 
mu ho nepridelí. Ak kandidát získa nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, potom bude 
zvolený za hlavného kontrolóra. O priebehu hlasovania sa spíše zápisnica, ktorej vzor je 
uvedený v tomto materiály nižšie. Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie 
a preukazuje priebeh tajnej voľby a jej výsledky. Táto zápisnica je súčasťou uznesenia- časť 
„B“ o konštatovaní zvolenia alebo nezvolenia hlavného kontrolóra.  
 
Samotný priebeh voľby bude mať nasledovný časový rámec: 

1. Ako prvé sa miestne zastupiteľstvo uznesenie na potrebných a overovacích 
orgánoch, vrátane zvolenia volebnej komisie. Volebná komisia môže mať troch 
členov, prípadne iný počet, určený poslancami. 

2. Následne miestne zastupiteľstvo schváli spôsob priebehu tajnej voľby podľa návrhu 
časti „A“ uznesenia. 

3. Po schválení spôsobu priebehu tajnej voľby, môže predstúpiť uchádzať a vzniká mu 
priestor na vlastnú prezentáciu a otázky od poslancov 

4. Po ukončení prezentácie nasleduje samotný akt tajnej voľby, kedy každý poslanec 
obdrží jeden hlasovací lístok a jednu obálku, a za plentou ho upraví podľa svojho 
rozhodnutia, vloží do obálky a následne do pripravenej urny. Hlasovanie končí, keď 
všetci prítomní poslanci vykonali svoje volebné právo 

5. Po ukončení hlasovania členovia volebnej komisie vyberú a otvoria obálky a podľa 
vzoru priloženej zápisnice zostavia výsledky tajnej voľby. 

6. Ak kandidát získal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, je zvolený za hlavného 
kontrolóra, čo miestne zastupiteľstvo konštatuje uznesením. Ak tento počet hlasov 
nezíska, nie je zvolený za hlavného kontrolóra a to opäť konštatuje miestne 
zastupiteľstvo. Následne je priestor na vyhlásenie novej voľby.  
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VZOR 
HLASOVACÍ LÍSTOK 

 
pre voľbu Hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava- Rusovce 

na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 1. februára 2029 

 
 
 

1. ........ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

Poučenie pre vyplnenie hlasovacieho lístka:  

Voliť hlavného kontrolóra môže len poslanec miestneho zastupiteľstva. Na hlasovacom lístku 
poslanec zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, za ktorého hlasuje. Hlasovací lístok po 
úprave vloží do volebnej schránky, ktorá bude umiestnená vo vyhradenom priestore.  

Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:  

1. a)  na predpísanom tlačive,  
2. b)  so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.  

Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo 
dopísané mená sa neprihliada.  
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Zápisnica 
z tajného hlasovania 

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

Mestskej časti Bratislava-Rusovce 

 
1. Počet poslancov zúčastnených na hlasovaní   ............................... 

 
2. Počet vydaných hlasovacích lístkov      ............................... 
   
3. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov      ............................... 

 
4. Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov     ............................... 

 
5. Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov    ............................... 

 
6. Meno zvoleného kandidáta       ............................... 

 

  

V Bratislave, 26. januára 2023  

 

Podpisy členov volebnej komisie  

______________________________ Meno, priezvisko, podpis ___________________ 

 

______________________________ Meno, priezvisko, podpis ___________________ 

 

______________________________ Meno, priezvisko, podpis ___________________ 

 

 


