
N á v r h   n a    u z n e s e n i e 

K bodu : Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

  I.  berie na vedomie 

ukončenie funkčného obdobia hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica Ivana Petroviča  

(ďalej hlavný kontrolór) ku dňu 30. apríla 2018 

 

II.  v y h l a s u je 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica 

 na deň 24. apríla 2018 na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici 

 

III.  u s t a n o v u j e 

v zmysle § 18a ods. 3 zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného 

kontrolóra nasledovne: 

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do        

14. marca  2018  na úradnej tabuli Mesta, v miestnej tlači a na internetovej stránke Mesta. 

2. Termín odovzdania písomnej prihlášky:  

 

písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi zašle kandidát poštou alebo osobne 

doručí v zalepenej obálke označenej: „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ “ 

do 29. marca 2018 do 15:00 hod.  na   adresu:  

       

Mestský úrad 

Československej armády 26 

974 01  Banská Bystrica 

       

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne MsÚ v Banskej 

Bystrici. 

 



3. Náležitosti písomnej prihlášky: 

Písomná prihláška musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón), 

b) štruktúrovaný profesijný životopis,  

c) overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,  

f) písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby 

hlavného kontrolóra na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. 

4. Kvalifikačné predpoklady a podmienky pre výkon funkcie hlavného kontrolóra: 

ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie 

5. Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná najneskôr do 

12. apríla 2018 komisia v zložení: primátor mesta, prednosta mestského úradu, vedúci 

právneho oddelenia a vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov MsÚ.  

Komisia vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok a vedúca oddelenia riadenia ľudských 

zdrojov spracuje zápisnicu a  zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, 

ktorí splnili podmienky prihlášok a tento spolu s profesijnými životopismi kandidátov 

doručí najneskôr 7 dní pred dňom zasadnutia mestského zastupiteľstva poslancom 

mestského zastupiteľstva. 

Komisia oznámi výsledok posudzovania písomných prihlášok kandidátom na funkciu 

hlavného kontrolóra a tých kandidátov, ktorí splnili podmienky vyhlásené týmto 

uznesením, pozve na zasadnutie mestského zastupiteľstva konané dňa 24. apríla 2018. 

6. Voľbu hlavného kontrolóra vykoná mestské zastupiteľstvo tajným hlasovaním, postupom 

v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. 

7. V zmysle §18a ods.3 Zákona na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov 

takúto väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo 

volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole 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 rozhodne žrebom.  

8. Primátor mesta je v zmysle § 18a od. 7 Zákona  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. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. 


