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V Trenčíne dňa 12.01.2015 



Dôvodová správa 

V zmysle § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

mestské zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra na 6 rokov, pričom jeho funkčné obdobie sa začína 

dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 

V súlade s ustanovením § 18a ods. 8 písm. c) výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká uplynutím 

jeho funkčného obdobia. 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 26.2.2009 bola zvolená do funkcie hlavného 

kontrolóra mesta Trenčín Ing. Libuša Zigová. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra v zmysle vyššie 

uvedeného začalo 1. apríla 2009 a skončí 31. marca 2015. Dňom zániku výkonu funkcie hlavného 

kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer. 

V zmysle § 18a ods. 2 deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási mestské zastupiteľstvo na 

úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým 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 svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní 

pred dňom konania voľby na mestskom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie 

starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní. Komisia na posúdenie splnenia náležitostí doručených 

prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra vyhodnotí splnenie podmienok 

jednotlivých kandidátov o čom spíše zápisnicu a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra. 

Kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky na hlavného kontrolóra budú písomne pozvaní na zasadnutie 

mestského zastupiteľstva dňa 18.3.2015. Dĺžka diskusného príspevku jednotlivých kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra je navrhovaná v rozsahu 5-tich minút pred hlasovaním o voľbe hlavného 

kontrolóra. 

V súlade s § 18a, ods. 7 primátor je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť 

pracovnú zmluvu, najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia 

predchádzajúceho hlavného kontrolóra. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

1. v y h l a s u j e 

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

stredu, 18. marca 2015, za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Trenčín, ktorá sa uskutoční 

počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 

 

2. u r č u j e 

 a) nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Trenčín: 

- kvalifikačné predpoklady : minimálne úplné stredné vzdelanie, 

 

b) náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä : 

 - osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje 

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Ostatné náležitosti:  

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o  

dosiahnutom vzdelaní, 

- profesijný životopis 

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je 

členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť, 



 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta Trenčín zašlú alebo doručia svoje písomné prihlášky v 

zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 4.3.2015 

(najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby) do 15.00 h do podateľne Mestského úradu v Trenčíne, 

Mierové nám. č 2, 911 64 Trenčín. 

 

3. s c h v a ľ u j e 

dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred 

hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra mesta Trenčín v trvaní 5 minút. Jednotliví kandidáti sa budú 

prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska). 

 

4. u r č u j e 

dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na plný pracovný úväzok 

 

5. s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta Trenčín vymenovať komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok 

jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

 

6. u k l a d á 

prednostovi mestského úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného 

kontrolóra Mesta Trenčín na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 


