
Dôvodová správa 

 

k bodu programu:  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Banská                                     

                                  Bystrica 

__________________________________________________________________________ 

 

I. Šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica Ivana 

Petroviča končí ku dňu 30.4.2018. V zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zák.č. 369/1990 

Zb.o obecnom zriadení v platnom znení hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské 

zastupiteľstvo. 

II. Zákon o obecnom zriadení upravuje v § 18 predpoklady na výkon funkcie, voľbu 

hlavného kontrolóra nasledovne: 

„§ 18a 

Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie 

1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené 

minimálne úplné stredné vzdelanie. 

2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné 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 obecnom úrade. 

Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o 

vzdelaní.  

(3) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné 

zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi 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 všetci kandidáti s najväčším 

počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal 

najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje 

žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a 

náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.  

(4) Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), 

b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali 

najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.  

(5) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné 

obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.  

(6) Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s 

obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, 16b) ktorého 

dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.  

(7) Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť 

pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia 

predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň 



nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného 

kontrolóra.“ 

III. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní 

voľby hlavného kontrolóra mesta ustanovuje mestské zastupiteľstvo uznesením. 

 

Návrh uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým MsZ vyhlasuje voľbu  hlavného 

kontrolóra Mesta Banská Bystrica je spracovaný v intenciách zákona o obecnom 

zriadení a upravuje: 

- stanovenie dňa voľby, 

- termín a spôsoby zverejnenia voľby, 

- podanie a náležitosti prihlášky, 

- kvalifikačné predpoklady hlavného kontrolóra, 

- posudzovanie prihlášok, 

- stanovenie spôsobu voľby. 

 

Predložený materiál nie je predmetom PHSR. 

IV.  Predložený materiál nemá dopad na rozpočet mesta.  


