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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 tajného hlasovania do funkcie mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy ............................................................. s nástupom od 1. júna  2015. 
 
 

C. určuje 
 

od 1. júna 2015 ..............................................................., mestskému kontrolórovi hlavného 
mesta SR Bratislavy mesačný plat vo výške 2 386,00 Eur. 
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Dôvodová   správa 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo“) na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2015 uznesením č. 50/2015 vyhlásilo deň 
konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestský 
kontrolór“) na 30. apríla 2015 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. Jarmila Tvrdá 
2. Marián Greksa 
3. Izabella Jégh 
4. Peter Hanulík 
5. Ján Buocik 
6. Jozef Uhler  
 
     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. 16. 4. 2015 
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  16.  4.  2015.  Neskorší   dátum  doručenia  bol v zmysle platnej právnej úpravy 
neakceptovateľný.   

 
 Do podateľne magistrátu bolo doručených 10 obálok s prihláškami na funkciu 

mestského kontrolóra. Z týchto 10 prihlášok bolo s termínom 16. 4. 2015 doručených 9 
prihlášok na funkciu mestského kontrolóra. Po uvedenom termíne bola doručená 1 prihláška 
opatrená dátumom pošty 16. 4. 2016, ale do podateľne bola doručená z pošty až 17. 4. 
2015. 

     Z týchto 10 prihlášok bolo v zalepených obálkach 9 prihlášok a 1 prihláška bola 
osobne donesená kandidátom na funkciu mestského kontrolóra v euroobale. Na upozornenie 
pracovníka podateľne, že prihláška musí byť v zalepenej obálke a opatrená slovom 
„NEOTVÁRAŤ“ nereagoval, iba upozornil, aby sa z tohto euroobalu nič nestratilo.  

 
 Na základe vyššie uvedených skutočností zasadla dňa 21. apríla 2015 komisia 

na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra (ďalej len 
„komisia“). Tohto zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia komisie až na pána Ing. Petra 
Hanulíka, ktorý svoju neúčasť nezdôvodnil.  

 
Členovia komisie určili jednomyseľne za predsedníčku predmetnej komisie pani 

poslankyňu Ing. Jarmilu Tvrdú.  
 
Komisia najprv vykonala kontrolu neporušenosti doručených obálok, overila taktiež dátum 

ich doručenia. Skonštatovala, že 9 obálok bolo doručených v určenom termíne 16. 4. 2015. 
Z  toho počtu  bola 1 prihláška v euroobale a nie v zalepenej obálke. Jedna prihláška prišla 
v zalepenej obálke, ale až po termíne, a to 17. 4. 2015.  
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Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním, že vyraďuje z kandidátov na funkciu 
mestského kontrolóra pani PhDr. Janu Santorisovú, bez otvorenia obálky, nakoľko 
prezenčná pečiatka podateľne magistrátu na zalepenej obálke bola opatrená  dátumom 
17. 4. 2015, čo je v rozpore s platnou právnou úpravou a neskorší dátum doručenia 
do podateľne magistrátu ako 16. 4. 2015 je neakceptovateľný. 

 
Komisia následne pristúpila k postupnému otváraniu ďalších 8 obálok, 1 euroobalu, 

a k vyhodnocovaniu náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 
v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 50/2015 zo dňa 26. 2. 2015.  

 
Komisia pri pánovi Mgr. Henrichovi Takáčovi skonštatovala, že z jeho strany prišlo 

k formálnemu pochybeniu v tom slova zmysle, že predmetná prihláška nebola v zalepenej 
obálke. Po prekontrolovaní písomností nachádzajúcich sa v euroobale bolo však zistené, že 
záujemca o kandidatúru na funkciu mestského kontrolóra predložil doklad o vzdelaní iba 
fotokópiu overenej fotokópie. Na základe skutočnosti, že nepredložil overenú kópiu dokladu 
o vzdelaní, komisia hlasovaním jednomyseľne vyradila prihlášku pána Mgr. Henricha Takáča 
spomedzi záujemcov o kandidatúru na funkciu mestského kontrolóra.    

 
Takisto zo záujemcov o kandidatúru na funkciu mestského kontrolóra bola hlasovaním  

jednomyseľne členmi komisie vyradená Ing. Anežka Poradová, nakoľko predložila doklad 
o vzdelaní iba fotokópiu overenej fotokópie a výpis z registra trestov taktiež nebol originál, 
ale iba fotokópia originálu bez úradného overenia. 

 
V prípade pána JUDr. Milana Galandu komisia zistila, že vo svojej prihláške predložil 

doklad o vzdelaní iba fotokópiu overenej fotokópie ako predchádzajúci dvaja vyššie uvedení 
uchádzači  a  na základe tohto zistenia ho hlasovaním jednomyseľne vylúčila z spomedzi 
záujemcov o kandidatúru na funkciu mestského kontrolóra. 

 
Pri ostatných  6 záujemcoch o kandidatúru na funkciu mestského kontrolóra, a to pánov 

Ing. Pavla Baxu, Mgr. Daniela Chudinu, Ing. Borisa Kotesa, Ing. Vladimíra Mráza, Ing. Milana 
Slezáka a Ing. Petra Šinályho, komisia jednotlivými hlasovaniami jednomyseľne rozhodla, že 
splnili všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohli uchádzať o kandidatúru na 
funkciu mestského kontrolóra. 

  
Životopisy a koncepciu výkonu funkcie vyššie uvedených kandidátov na funkciu 

mestského kontrolóra sú súčasťou tohto materiálu. 
 
O tomto bode  programu mestského zastupiteľstva dňa 30. 4. 2015 sa začne rokovať 

o 10.00 h. Pozvaní na túto hodinu budú vyššie uvedení 6 kandidáti na mestského kontrolóra, 
ktorí sa predstavia a budú odpovedať na prípadné otázky poslancov mestského 
zastupiteľstva. 

 
Voľba mestského kontrolóra podľa uznesenia mestského zastupiteľstva č. 50/2015 

zo dňa 26. 2. 2015 sa vykoná tajným hlasovaním. Priebeh a organizácia tajného hlasovania 
je upravené v § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov ako i v čl. 10 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva.  

 
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 31. 5. 2015 a nástup nového 
mestského kontrolóra sa teda určuje dňom 1. 6. 2015.  

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo. 



















































Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy 

kód uzn.: 1.5.6 

Uznesenie č. 50/2015 
zo dňa 26.02.2015 

 
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 30.4.2015 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 30.4.2015 bude vyhlásený a zverejnený najneskôr           
21.3.2015  (40   dní   pred   dňom   konania   voľby)   na   úradnej   tabuli   hlavného             
mesta  SR Bratislavy (ďalej  len  „hlavné  mesto“),  na  internetovej  stránke  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             
16.4.2015 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 vyššie 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 16.4.2015. 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 tajným hlasovaním podľa čl. 9 rokovacieho 
poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.    

   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.  Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 
    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. Jarmila Tvrdá 

2. Marián Greksa 

3. Izabella Jégh 

4. Peter Hanulík 

5. Ján Buocik 
 

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: 30.4.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na doplnenie člena komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov                    

na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

                                                                                                                               kód uzn.: 1.5.6                                  

Uznesenie č. 71/2015 
   zo dňa 26. 03. 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  
 

volí 
 

Jozefa Uhlera, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za ďalšieho 
člena komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zápisnica 

zo zasadnutia komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov 
na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

zo dňa 21. apríla 2015 
 

 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny. 
 
 

Tohto zasadnutia sa zúčastnili všetci zvolení členovia komisie Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, až na pána Ing. Petra Hanulíka, ktorý svoju 
neúčasť nezdôvodnil.  
 

Členovia komisie určili jednomyseľne za predsedníčku predmetnej komisie pani 
poslankyňu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Jarmilu Tvrdú.  
 

Komisia najprv vykonala kontrolu neporušenosti doručených obálok. Overila taktiež 
dátum ich doručenia. Z týchto 10 prihlášok bolo v zalepených obálkach 9 prihlášok a 1 
prihláška bola osobne donesená kandidátom na funkciu mestského kontrolóra v euroobale. 
Členovia komisie boli oboznámení s tou skutočnosťou, že tento záujemca o kandidatúru 
na funkciu mestského kontrolóra, bol upozornený pracovníkom podateľne magistrátu, že 
prihláška musí byť v zalepenej obálke a opatrená slovom „NEOTVÁRAŤ“. Na toto však 
nereagoval, iba upozornil, aby sa z tohto euroobalu nič nestratilo.  

 
Komisia ďalej skonštatovala, že 9 obálok bolo doručených v určenom termíne 16. 4. 

2015. Z  toho počtu  bola 1 prihláška v euroobale a nie v zalepenej obálke. Jedna prihláška 
prišla v zalepenej obálke, ale už po termíne, a to dňa 17. 4. 2015.  

 
 
Komisia pristúpila k otváraniu obálok a k vyhodnocovaniu jednotlivých prihlášok 
 
 
1. 
Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním, že vyraďuje z kandidátov na funkciu mestského 
kontrolóra pani PhDr. Janu Santorisovú, bez otvorenia obálky, nakoľko prezenčná pečiatka 
podateľne magistrátu na zalepenej obálke bola opatrená  dátumom 17. 4. 2015, čo je 
v rozpore s platnou právnou úpravou a neskorší dátum doručenia do podateľne magistrátu 
ako 16. 4. 2015 je neakceptovateľný. 
 
Hlasovanie 

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

2. 

Komisia pri pánovi Mgr. Henrichovi Takáčovi skonštatovala, že z jeho strany prišlo 
k formálnemu pochybeniu v tom slova zmysle, že predmetná prihláška nebola v zalepenej 
obálke. Po prekontrolovaní písomností nachádzajúcich sa v euroobale bolo však zistené, že 
záujemca o kandidatúru na funkciu mestského kontrolóra predložil doklad o vzdelaní iba 
fotokópiu overenej fotokópie. Na základe skutočnosti, že nepredložil overenú kópiu dokladu 
o vzdelaní, komisia hlasovaním jednomyseľne vyradila prihlášku pána Mgr. Henricha Takáča 
spomedzi záujemcov o kandidatúru na funkciu mestského kontrolóra.    
Hlasovanie 
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Prítomní: 5 
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 

3. 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním, že vyraďuje z kandidátov na funkciu mestského 
kontrolóra pani Ing. Anežku Poradovú, nakoľko predložila doklad o vzdelaní iba fotokópiu 
overenej fotokópie a výpis z registra trestov taktiež nebol originál, ale iba fotokópia originálu 
bez úradného overenia. 
 
Hlasovanie 

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

 
 

4. 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním, že vyraďuje z kandidátov na funkciu mestského 
kontrolóra pána JUDr. Milana Galandu, nakoľko komisiou bolo zistené, že vo svojej prihláške 
predložil doklad o vzdelaní iba fotokópiu overenej fotokópie. 
 
Hlasovanie 

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

5. 

Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení Ing. Pavla Baxu medzi kandidátov 
na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko splnili 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 Mgr. Daniela Chudinu medzi 
kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko splnili 
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 
 
 

7. 
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Komisia jednomyseľne rozhodla hlasovaním o zaradení Ing. Borisa Kotesa medzi kandidátov 
na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko splnili 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 Ing. Vladimíra Mráza medzi 
kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko splnili 
všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o kandidatúru na funkciu 
mestského kontrolóra. 
 

Hlasovanie 

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

9. 

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

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

10. 

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

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

Komisia sa jednomyseľne zhodla na tom, že o tomto bode programu začne mestské 
zastupiteľstvo dňa 30. 4. 2015 rokovať o 10.00 h. Pozvaní na túto hodinu budú vyššie 
uvedení 6 kandidáti na mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí sa 
predstavia a budú odpovedať na prípadné otázky poslancov mestského zastupiteľstva. 

Komisia skonštatovala, že voľba mestského kontrolóra podľa uznesenia mestského 
zastupiteľstva č. 50/2015 zo dňa 26. 2. 2015 sa vykoná tajným hlasovaním, a že priebeh 
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a organizácia tajného hlasovania je upravené v § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako i v čl. 10 rokovacieho poriadku 
mestského zastupiteľstva.  

 
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. Funkčné obdobie doterajšieho mestského kontrolóra končí dňom 31. 5. 
2015 a nástup nového mestského kontrolóra sa teda určuje dňom 1. 6. 2015. Takisto sa 
oboznámila s tou skutočnosťou, že plat hlavného kontrolór sa určuje v súlade s § 18c zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Komisia požiadala organizačné oddelenie magistrátu, aby písomne oznámilo  4 

kandidátom, tak ako je uvedené vyššie v tejto zápisnici, ich vyradenie z kandidatúry na 
funkciu mestského kontrolóra s odôvodnením a zároveň zabezpečilo písomné pozvanie na 
rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 4. 2015 na 10.00 h ostatných 6 kandidátov, ktorí 
splnili všetky náležitosti kandidatúry na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
Na záver komisia odporučila pre verejnosť zverejniť materiál v súlade s platnou 

právnou úpravou. 
 

       
 
         Ing. Jarmila Tvrdá, v. r.                                                                               

predsedníčka komisie                                                            
poslankyňa Mestského zastupiteľstva 

                                                                                     hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
 
 

 
 
V Bratislave dňa 21. apríla 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
Mgr. Daniela Furgaláková, v. r. 
organizačné oddelenie 

 
 

 

 
 


