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kód uzn.: 1. 5. 6  

           3.2  
 

 
 

Návrh  uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

A. berie na vedomie 
 

výsledky posúdenia náležitostí podaných prihlášok kandidátov na mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy komisiou zriadenou Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 

B. zvolilo 
 
na základe výsledkov verejného hlasovania do funkcie mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy ............................................................. s nástupom od 1. mája  2019. 
 
 

C. určuje 
 

od 1. mája 2019 ..............................................................., mestskému kontrolórovi hlavného 
mesta SR Bratislavy mesačný plat v sume ................................ Eur. 
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Dôvodová   správa 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo“) na svojom zasadnutí dňa 7. 3. 2019 uznesením č. 85/2019 vyhlásilo deň 
konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestský 
kontrolór“) na 25. 4. 2019 v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 

 
Na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 

mestské zastupiteľstvo zvolilo komisiu z poslancov mestského zastupiteľstva v zložení: 
 
1. Katarína Augustinič - za poslanecký klub Klub nezávislých poslancov 
2. Roman Lamoš - za poslanecký klub Team Vallo - popredseda komisie 
3. Alžbeta Ožvaldová - za poslanecký klub Team Bratislava - Zmena zdola 
4. Vladimír Dolinay - za poslanecký klub SaS-OKS-NOVA 
5. Peter Lenč - za poslanecký klub Naša Bratislava - predseda komisie 
6. Peter Pilinský - za nezaradených poslancov 

 
     Kandidáti  na  funkciu  mestského   kontrolóra  museli  odovzdať v súlade s § 18a 

ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov svoje  
písomné  prihlášky  najneskôr  14 dní pred dňom konania voľby, t. z. 11. 4. 2019 
do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie  1,  Bratislava, 
(ďalej len „magistrát“) v  zalepenej   obálke   s   označením   „Prihláška   kandidáta na funkciu  
mestského  kontrolóra  hlavného  mesta  SR  Bratislavy“  s poznámkou „Neotvárať“. 
Kandidáti    mohli   taktiež   zaslať   svoju   písomnú   prihlášku   v   zalepenej   obálke 
prostredníctvom  pošty   na   adresu   „Magistrát   hlavného    mesta    SR    Bratislavy, 
Primaciálne  námestie  1, 814 99  Bratislava“  s tým, že pod vyššie uvedenú adresu bolo 
potrebné   napísať   text  „Prihláška   kandidáta   na   funkciu   mestského   kontrolóra   
hlavného   mesta   SR   Bratislavy“  s   poznámkou    „Neotvárať“.  V   tomto   prípade musela  
byť  prezenčná  pečiatka  podateľne magistrátu na  obálke  s najneskorším  dátumom  
11. 4. 2019.  Neskorší   dátum  doručenia  by bol v zmysle platnej právnej úpravy 
neakceptovateľný.   

 
 Do podateľne magistrátu bolo doručených 12 obálok s prihláškami na funkciu 

mestského kontrolóra v určenom termíne do 11. 04. 2019. 
 
      Na základe vyššie uvedených skutočností zasadla dňa 15. 4. 2019 o 15.00 h komisia 

na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra (ďalej len 
„komisia“).  

 
Členovia komisie určili jednomyseľne za predsedu predmetnej komisie  poslanca pána 

Ing. Petra Lenča a za podpredsedu poslanca pána Ing. Romana Lamoša.   
 
Komisia najprv vykonala kontrolu neporušenosti doručených obálok, overila taktiež 

dátum ich doručenia. Skonštatovala, že všetkých 12 obálok bolo doručených v určenom 
termíne do 11. 4. 2019. V tomto smere komisia nezistila žiadne pochybenie zo strany 
kandidátov na funkciu mestského kontrolóra.  
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Komisia následne pristúpila k postupnému otváraniu obálok a k vyhodnocovaniu 
náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra v súlade s uznesením 
mestského zastupiteľstva č. 85/2019 zo dňa 07. 03. 2019.  

Komisia  pri všetkých kandidátoch skontrolovala náležitosti  prihlášok v súlade s časťou B 
bodom 2 uznesenia č. 85/22019 zo dňa 7. 3. 2019, a  jednomyseľne rozhodla, že všetci splnili 
zákonom stanovené podmienky, aby sa mohli uchádzať o kandidatúru na funkciu mestského 
kontrolóra v tomto abecednom poradí: 

 
 
1. Ing. Iveta Bullová 
2. Ing. Marek Kuľka 
3. Ing. Janka Mahďáková 
4. Ing. Marián Miškanin, PhD. 
5. Ing. Ján Mrva 
6. PhDr. Richard Nagy 
7. Ing. Ignác Olexík, PhD. 
8. Ing. Anežka Poradová 
9. Mgr. Ing. Viera Potanková, LL.M. 
10. Ing. Pavol Sovič 
11. Igor Trenk 
12. JUDr. Mário Vanc, LL.M. 
 
 

Životopisy a koncepcie výkonu funkcie vyššie uvedených kandidátov na funkciu 
mestského kontrolóra sú súčasťou tohto materiálu. 

 
O tomto bode  programu mestského zastupiteľstva dňa 25. 4. 2019 sa začne rokovať 

o 10.00 h. Pozvaní na túto hodinu budú vyššie uvedení 12 kandidáti na funkciu mestského 
kontrolóra, ktorí sa predstavia a budú odpovedať na prípadné otázky poslancov mestského 
zastupiteľstva. 

 
Voľba mestského kontrolóra podľa uznesenia mestského zastupiteľstva č. 85/2019 

zo dňa 07. 03. 2019 sa vykoná verejným hlasovaním. Komisia rozhodla, že každý poslanec 
obdrží hlasovací lístok opatrený jeho menom a s menami 12-tich kandidátov v abecednom 
poradí a zakrúžkujú jedného z nich. Inak upravený hlasovací lístok bude neplatný.  

 
Podľa § 18a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo volí mestského kontrolóra na 6 rokov. Jeho  
funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Funkčné obdobie 
doterajšieho mestského kontrolóra končí dňom 30. 4. 2019 a nástup nového mestského 
kontrolóra sa teda určuje dňom 01. 05. 2019.  

 
Plat hlavného kontrolóra určuje v súlade s § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo. 
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Životopisy kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 
a koncepcie výkonu funkcie 
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Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy 

kód uzn.: 1.5.6 

      Uznesenie č. 85/2019 

zo dňa 07. 03. 2019 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. vyhlasuje 

 
podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov deň konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
na 25. 04. 2019 na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
 

B. ustanovuje 
 
1. Podľa § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestský kontrolór“) nasledovne: 

 
1.1 Deň voľby mestského kontrolóra 25. 04. 2019 bude vyhlásený a zverejnený najneskôr   
16. 03. 2019 (40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli hlavného mesta SR   
Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), na webovom sídle hlavného mesta 
a v masovokomunikačných prostriedkoch (tlač, rozhlas, televízia). 

 
1.2 Kandidát na funkciu mestského kontrolóra (ďalej len „kandidát“) musí odovzdať svoju 

písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. najneskôr 11. 04. 2019 
do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 
Bratislava, v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“. 

    Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom 
pošty na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 
814 99  Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška 
kandidáta na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ s poznámkou 
„Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy na obálke s najneskorším dátumom 11. 04. 2019. Neskorší dátum 
doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný. 

 
1.3 Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zriadená  
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo“), ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých 
kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov. 
 
1.4 Voľba mestského kontrolóra sa uskutoční verejne. 
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1.5 Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie mestského kontrolóra je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského 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 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 rozhodne žrebom. 
  
2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta: 
 
2.1 Meno, priezvisko 
2.2 Adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu 
2.3 Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, príp. ďalšie doplňujúce formy vzdelania   
a spôsobilosti 
2.4 Štruktúrovaný profesijný životopis 
2.5 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. 
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2.6 Overená fotokópia dokladu o vzdelaní 
Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie mestského kontrolóra je ukončené minimálne 
úplné stredné vzdelanie 
2.7 Koncepciu výkonu funkcie 
 

C. volí 

 
komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v zložení: 
  
1. Katarína Augustinič - za poslanecký klub Klub nezávislých poslancov 
2. Roman Lamoš - za poslanecký klub Team Vallo 
3. Alžbeta Ožvaldová - za poslanecký klub Team Bratislava - Zmena zdola 
4. Vladimír Dolinay - za poslanecký klub SaS-OKS-NOVA 
5. Peter Lenč - za poslanecký klub Naša Bratislava 
6. Peter Pilinský - za nezaradených poslancov 
 
 

D. ukladá 

 
komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy,  
predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy po posúdení náležitostí 
prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy zoznam 
kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy za účelom 
vykonania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                         T: 25. 04. 2019 
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E. súhlasí 
 
so zmenou uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 28/2018 
zo dňa 19. 12. 2018 tak, že text: 
 
„…a platnosťou od 1. januára 2019 do 31. marca 2019“ 
 
sa nahrádza textom: 
 
„…a platnosťou od 1. januára 2019 do ukončenia výkonu funkcie mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy.“ 
 

- - - 
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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

zo dňa 15. apríla 2019 

 

 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

 
 

 
Tohto zasadnutia sa zúčastnili všetci zvolení členovia komisie Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, okrem poslankyne pani Ing. Kataríny 
Augustinič.  
 

Členovia komisie určili jednomyseľne za predsedu predmetnej komisie poslanca 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pána Ing. Petra Lenča 
a za podpredsedu poslanca pána Ing. Romana Lamoša.  
 

Komisia najprv vykonala kontrolu neporušenosti doručených obálok. Overila taktiež 
dátum ich doručenia a skonštatovala, že v tomto smere zo strany kandidátov neprišlo 
k žiadnemu pochybeniu. 

 
 

Komisia pristúpila k otváraniu obálok a k vyhodnocovaniu jednotlivých prihlášok 

 
 
1 . 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení pána Igora Trenka, medzi kandidátov 
na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko splnil všetky 
zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: 5 
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

2. 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení pána PhDr. Richarda Nagya medzi 
kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko splnil 
všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: 5 
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
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3. 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení pani Ing. Ivety Bullovej, medzi 
kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko splnila 
všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohla uchádzať o kandidatúru na funkciu 
mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 5 
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

4. 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení pani Mgr. Ing. Viery Potankovej, 
LL.M., medzi kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 
nakoľko splnila všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohla uchádzať o kandidatúru 
na funkciu mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Hlasovanie 

Prítomní: 5 
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

5. 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení pána Ing. Mareka Kuľku, medzi 
kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko splnil 
všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: 5 
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

6. 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení pána Ing. Mariána Miškanina, PhD., 
medzi kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko 
splnil všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru 
na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: 5 
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 



11 
 

7. 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení pána Ing. Ignáca Olexíka, PhD., 
medzi kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko 
splnil všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru 
na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: 5 
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 

8. 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení pani Ing. Anežky Poradovej, medzi 
kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko splnila 
všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohla uchádzať o kandidatúru na funkciu 
mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: 5 
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

9. 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení pani Ing. Janky Mahďákovej, medzi 
kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko splnila 
všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohla uchádzať o kandidatúru na funkciu 
mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: 5 
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
10. 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení pána JUDr. Mária Vanca, LL.M,  
medzi kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko 
splnil všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru 
na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: 5 
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
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11. 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení pána Ing. Pavla Soviča, medzi 
kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko splnil 
všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: 5 
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

12. 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení pána Ing. Jána Mrvu, medzi 
kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko splnil 
všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie 

Prítomní: 5 
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
 
 
 
Komisia skonštatovala, že voľba mestského kontrolóra podľa uznesenia mestského 

zastupiteľstva č. 85/2019 zo dňa 07. 03. 2019 sa vykoná verejným hlasovaním, tak, že každý 
poslanec obdrží hlasovací lístok opatrený jeho menom, s menami 12-tich kandidátov 
v abecednom poradí a zakrúžkuje jedného z nich. Inak upravený hlasovací lístok bude 
neplatný.  

 
 
Komisia ďalej skonštatovala, že podľa § 18a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo volí mestského 
kontrolóra na 6 rokov. Jeho  funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu 
do práce. Doterajší mestský kontrolór Ing. Peter Šinály končí dňom 30. 04. 2019 na vlastnú 
žiadosť a nástup nového mestského kontrolóra sa teda určuje dňom 01. 05. 2019. 

  
 
Komisia požiadala organizačné oddelenie magistrátu, aby zabezpečilo písomné 

pozvanie 12 kandidátov, ktorí splnili všetky náležitosti kandidatúry na funkciu mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy dňa 25. 04. 2019. 
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Na záver komisia odporučila pre verejnosť zverejniť materiál v súlade s platnou 
právnou úpravou. 

 
       
 
 

Ing. Peter Lenč, v. r.                                                                                       
predseda komisie                                                            

poslanec Mestského zastupiteľstva 
                                                                                     hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
 
 

 
 
V Bratislave dňa 15. apríla 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
Mgr. Daniela Furgaláková, v. r. 
organizačné oddelenie 

 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
 


