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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) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká uplynutím jeho funkčného obdobia. 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 18.3.2015 bola zvolená do funkcie hlavného 

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

uvedeného začalo 1. apríla 2015 a skončí 31. marca 2021. Dňom zániku výkonu funkcie hlavného 

kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer. 

Podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení deň konania voľby hlavného kontrolóra 

vyhlási obecné 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 obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a údaje potrebné 

na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 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, na ktorom sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra. Dĺžka diskusného 

príspevku jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra je navrhovaná v rozsahu 5-tich minút 

pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra. 

 V zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

predkladáme návrh, aby sa voľba na funkciu hlavného kontrolóra uskutočnila v prípade tajného 

hlasovania alebo verejného hlasovania nasledovným spôsobom: 

 

I. Voľba verejným hlasovaním: 

Ak sa voľba hlavného kontrolóra vykoná verejným hlasovaním, predsedajúci dá hlasovať o každom 

kandidátovi zvlášť v abecednom poradí (podľa priezviska jednotlivých kandidátov). Za hlavného 

kontrolóra bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 

mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov nezíska takú väčšinu, vykoná sa na tom istom 

zasadnutí 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb získali 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 hlasov. Pri rovnosti hlasov sa v druhom kole rozhodne žrebom. Žrebovanie vykoná prvý zástupca 

primátora. Kandidáti s rovnakým počtom hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovacie lístky s tým, že 

žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného výberu. Výsledok žrebovania prvý zástupca 

primátora oznámi predsedajúcemu, ktorý oznámi meno kandidáta, ktorý bol zvolený za hlavného 

kontrolóra. 

 

II. Voľba tajným hlasovaním: 

 Ak sa voľba hlavného kontrolóra uskutoční tajným hlasovaním, mená kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra budú uvedení v abecednom poradí (poradové číslo, priezvisko, meno, titul) na jednom 

hlasovacom lístku. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, za ktorého 

hlasuje. Poslanec môže zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta. Na iné úpravy hlasovacieho 

lístka sa neprihliada. Za hlavného kontrolóra bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov nezíska takú väčšinu, 

vykoná sa na tom istom zasadnutí 2. kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole 

volieb získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci 

kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal 

najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie 

vykoná prvý zástupca primátora. Kandidáti s rovnakým počtom hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovacie 



lístky s tým, že žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného výberu. Výsledok žrebovania prvý 

zástupca primátora oznámi predsedajúcemu, ktorý oznámi meno kandidáta, ktorý bol zvolený za 

hlavného kontrolóra. 

V súlade s § 18a ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

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 deň, 

kedy sa v roku 2021 uskutoční prvé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, za deň 

konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín. 

 

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 (e-

mail, telefónne číslo), 

 

c) ostatné náležitosti:  

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č. 1)  

- 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 14 dní pred dňom 

konania voľby do 15.00 h do podateľne Mesta Trenčín - Mestského úradu v Trenčíne, Mierové nám. č 

2, 911 64 Trenčín. 

 

3. s c h v a ľ u j e 

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Trenčín 

a) tajným hlasovaním, 

b) verejným hlasovaním, 

pričom konkrétna forma hlasovania bude určená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne v deň konania 

voľby hlavného kontrolóra.  

 

4. 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). 

 

5. u r č u j e 

dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na plný pracovný úväzok 

 



6. 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 

 

7. ž i a d a 

prednostu mestského úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra 

Mesta Trenčín na úradnej tabuli a webovej stránke mesta v termíne do 21.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

 

K vyžiadaniu výpisu z registra trestov kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra z dôvodu vyhlásenia 

voľby Hlavného kontrolóra Mesta Trenčín poskytujem Mestu Trenčín nasledovné údaje: 

 

Meno žiadateľa: ..................................... Priezvisko žiadateľa: ................................................ 

Rodné priezvisko: ................................................... 

Pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne 

prezývka žiadateľa: .................................................................................................................... 

Dátum narodenia: ............................................ Rodné číslo: ....................................................... 

Miesto narodenia: .......................................... Okres narodenia v SR: ....................................... 

Pohlavie: ................... Číslo občianskeho preukazu alebo pasu: ................................................ 

Adresa trvalého pobytu: .............................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................... 

Štátne občianstvo: ............................................. Štát narodenia: ................................................ 

Meno matky: .................................................. Priezvisko matky: ................................................ 

Rodné priezvisko matky: ............................................................................................................... 

Meno otca: ...........................................             Priezvisko otca: .................................................. 

Rodné priezvisko otca: ................................................................................................................ 

 

V ............................................................ 

 

Dňa: ........................................................ 

 

 

.................................................................... 

(meno a priezvisko žiadateľa) 

 

 

 



Informácie o spracúvaní osobných údajov – kandidát na funkciu hlavného kontrolóra 

Prevádzkovateľ Mesto Trenčín, Mierové nám.2, 911 64 Trenčín , 032/6504 111 

Zodpovedná osoba za ochranu 

osobných údajov – kontakt 

zodpovednaosoba@somi.sk , tel.: +421 48 4146 759 

Práva dotknutej osoby 

právo na prístup k osobným údajom áno 

právo na opravu osobných údajov áno 

právo na vymazanie osobných údajov nie 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov áno 

právo na prenosnosť osobných údajov nie 

právo namietať spracúvanie osobných údajov áno 

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. áno 

Informácie o spracúvaných osobných údajoch 

účel spracúvania vyžiadanie výpisu z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti a zaradenie do 

zoznamu uchádzačov pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Trenčín 

právny základ spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

čl.6 ods. 1/c Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/c, 18a zákona č.369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení 

doba uchovávania počas trvania voľby a ďalšie 3 mesiace po jej ukončení; po skončení doby uchovávania 

budú osobné údaje zlikvidované alebo, v prípade uzavretia pracovnej zmluvy, budú 

využívané na pracovnoprávne účely 

príjemcovia prevádzkovateľ, poslanci MsZ, členovia komisie pre posúdenie splnenia náležitostí 

prenos do tretej krajiny nebude 

automatizované individuálne 

rozhodovanie vrátane profilovania  

nebude vykonávané 

Vaše práva pri ochrane osobných údajov 
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje 
používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste 
o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.  
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, 
že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo 
doplnili. 
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás 
získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. 
Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, 
keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa 
Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou 
zo zmluvných strán.  
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme 
presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, 
môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
  

Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.trencin.sk 

mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
http://www.trencin.sk/


 


