
Názov materiálu:  Voľba hlavného kontrolóra 
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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: 

V zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia 

MZ č. C/13/2019/4a  zo dňa 09. 12. 2019, Mestské zastupiteľstvo mesta Leopoldov vyhlásilo 

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

Na základe uznesenia MZ č. C/13/2019/4b bolo vyhlásené konanie voľby na hlavného 

kontrolóra na úradnej tabuli, webovej stránke mesta a v regionálnej tlači (Hlohovecko-

Sereďsko), spolu s podmienkami uchádzačov na uvedenú funkciu. 

Primátorka mesta Leopoldov Mgr. Terézia Kavuliaková v súvislosti s vyhlásenou voľbou 

hlavného kontrolóra mesta Leopoldov a na základe uznesenia č. A/13/2019/3 zo dňa 

09.12.2019 týmto zriadila komisiu na posúdenie náležitostí písomných prihlášok kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra. Úlohou komisie je dôkladne posúdiť náležitosti 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). Zloženie komisie: 

- Mgr. Renáta Miklošová 

- Gabriela Halásová 

- Ing. Denis Kristek  

Podľa ust §18 a nasl. zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo. Na jeho zvolenie je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov 

takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo na tom istom zastupiteľstve vykoná druhé kolo 

volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov z prvého kola. 

V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším 

počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát s najväčším počtom hlasov. V 

prípade rovnosti hlasov o výsledku volieb v druhom kole rozhoduje žreb. 

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra sú upravené vo Volebnom 

poriadku pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Leopoldov, ktorý je prílohou materiálu. 

Hlasuje sa verejne. Mestské zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že sa bude rozhodovať tajným 

hlasovaním. 

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína 

dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Primátor je povinný s právoplatne zvoleným 

hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu. 

Podľa §11 ods.4, písm.j. zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov je mestskému zastupiteľstvu vyhradené určovať plat hlavného kontrolóra, rozsah 

výkonu funkcie a schvaľovať mu odmenu. 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. C/13/2019/4c schválilo určenie pracovného úväzku 

hlavného kontrolóra mesta Leopoldov v rozsahu 15 hod. týždenne od 1.3.2020. 



Plat hlavného kontrolóra v zmysle §18c zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, čo činí 

za rok 2018 1013,00 € a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta, ktorý je 1,68 (od 3 000 do 

5 000 obyvateľov). Ku dňu voľby hlavného kontrolóra je priemerná mesačná mzda 

zamestnanca hospodárstva 1013,00 eur (Štatistický úrad SR zverejňuje priemernú mesačnú 

mzdu zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci rok najskôr koncom februára 

nasledujúceho roku), čiže plat hl. kontrolóra sa dopočítava od doručenia podkladov zo 

Štatistického úradu SR k 01.01. príslušného roku. 

Prílohou tohto materiálu je: 

- Zápisnica z rokovania komisie pre posúdenie náležitostí písomných prihlášok na 

funkciu hlavného kontrolóra 

- Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Leopoldov 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame vziať na vedomie kandidátov, ktorí splnili podmienky v abecednom poradí: 

- Ing. Ivana Repková 

- Ing. Terézia Trnková 

 

Návrh na uznesenie: 

MZ  berie na vedomie 

A) Kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Leopoldov, ktorý splnili požadované 

podmienky: 

1. Ing. Ivana Repková 

2. Ing. Terézia Trnková 

 

Verejná voľba: 

MZ schvaľuje 

B1) Voľbu hlavného kontrolóra uskutočniť verejným hlasovaním 

B2) Hlasovanie o kandidátovi na funkciu hlavného kontrolóra mesta Leopoldov: 

1. Ing. Ivana Repková 

2. Ing. Terézia Trnková 

 

Tajná voľba: 

MZ schvaľuje 

C1) Voľbu hlavného kontrolóra uskutočniť tajným hlasovaním formou hlasovacích lístkov 

prostredníctvom volebnej komisie v zložení: 

 1................................................. 

 2................................................. 

 3................................................. 

MZ berie na vedomie 

C2) Za hlavného kontrolóra mesta Leopoldov bola zvolená s počtom hlasov ..................... od 

01.03.2020. 

 

MZ schvaľuje 

D) Určenie platu hlavného kontrolóra mesta Leopoldov v súlade s §18c zák. č.369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve a koeficientu podľa počtu obyvateľov v meste 

Leopoldov a pracovného úväzku 15 hod. týždenne 

 


