
Názov materiálu:  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

Predkladateľ:  Ing. Denis Kristek – prednosta MsÚ 

Dátum spracovania:  27.11.2019 

Určenie pre orgán mesta:   finančná komisia, mestské zastupiteľstvo 

 

Dôvodová správa: 

Vzhľadom na to, že dňa 28. 02. 2020 končí funkčné obdobie hlavnej kontrolórky mesta 

Leopoldov, Ing. Terézie Trnkovej, je potrebné vykonať voľbu hlavného kontrolóra, a to v 

súlade s ustanovením 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo. Deň konania voľby vyhlási MZ na úradnej 

tabuli, na webovej stránke mesta a v regionálnej tlači 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 písomnú prihlášku spolu 

s ďalšími náležitosťami a súčasťami prihlášky najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na 

Mestskom úrade. 

Podľa § 18a ods. 3 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalšie 

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví 

obec uznesením. 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame vymenovať (primátorom) komisiu  zloženú z poslancov MZ a zamestnancov 

mesta, ktorá by posúdila náležitosti doručených prihlášok kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra – profesijný životopis, ako aj zákonom požadovaných súčastí prihlášok, ktorými sú 

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a doklad o vzdelaní – ukončené minimálne 

úplné stredné vzdelanie.  

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pri voľbe hlavného kontrolóra sú stanovené 

nasledovne: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

- bezúhonnosť, 

Komisia následne po posúdení vypracuje zápisnicu, s ktorou budú poslanci MZ oboznámení 

pred voľbou hlavného kontrolóra. 

 

Ďalej odporúčame zvýšiť pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 15 h týždenne (0,4 

uväzku). 

 

Návrh na uznesenie: 

 

 

MZ  berie na vedomie 

1) skončenie funkčného obdobia hlavnej kontrolórky Ing. Terézie Trnkovej dňa  29. 02. 2020. 

 

2) zloženie komisie vymenovanej primátorom mesta na posúdenie náležitostí písomných 

prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ktorými sú profesijný životopis a 

zákonom požadované súčasti prihlášok – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a 

doklad o vzdelaní (ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie): 

Mgr. Renáta Miklošová 

Gabriela Halásová 



Ing. Denis Kristek 

 

MZ schvaľuje 

1) vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra mesta Leopoldov na deň 27. 01. 2020  

 

2) vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli, webovej stránke mesta 

a v regionálnej tlači spolu s podmienkami pre uchádzačov na uvedenú funkciu. 

 

3) určenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra mesta Leopoldov v rozsahu 15 hod. 

týždenne od 01. 03. 2020.  

 

4)  Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Leopoldov. 

 

 

 


