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POČET  STRÁN :   4            
 
V ŽIARI NAD HRONOM 
DŇA : 03.09.2020 
 



Návrh uznesení k predmetnému bodu 

 

 

Návrh na uznesenie k bodu 3a) 

 

Mestské zastupiteľstvo volí volebnú komisiu  na voľbu hlavného kontrolóra mesta Žiar nad 

Hronom v zložení: 

 

- MUDr.  Ladislav Kukolík 

- Ing. Mária Biesová 

- Ing. Anna Líšková 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie k bodu 3b) 

 

1. volebná komisia konštatuje, že traja uchádzači splnili podmienky a náležitosti   

    prihlášky na hlavného kontrolóra mesta 

2. súhlasí s ich zaradením do voľby hlavného kontrolóra  mesta v poradí, ako boli žiadosti doručené  

    na mestský úrad – Ing. Vladimír Kukučka       

                                - Ing. Ivan Čierny                   

                                - Ing. Mgr. Eva Vincentová 

                                 

 

 

 

Návrh na uznesenie k bodu 3e) 

 

Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

zmien a doplnkov, po získaní nadpolovičnej väčšiny hlasov volí do funkcie hlavného kontrolóra 

mesta na obdobie 6 rokov s účinnosťou od 26.09.2020  ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa k voľbe hlavného kontrolóra mesta 
Žiari nad Hronom 

 
 
 
           Uznesením mestského zastupiteľstva č. 50/2020 bolo vyhlásené výberové konanie na 
obsadenie miesta hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom. Prihlášky do výberového konania 
v stanovenom termíne zaslali traja uchádzači. 
     Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle uznesenia MsZ č. 50/2020 kandidáti, ktorí splnia 
predpoklady výberového konania definované v tomto uznesení budú pozvaní na zasadnutie MsZ 
dňa 10.09.2020, mestské zastupiteľstvo určilo komisiu na otváranie obálok – prihlášok do 
výberového konania. Komisia na svojom stretnutí dňa 02.09.2020 obálky otvorila, otvorenie 
zápisnične potvrdila. 
     Vzhľadom na skutočnosť, že 3 kandidáti:     Ing. Vladimír Kukučka        
                                                                     Ing. Ivan Čierny    
                                                                     Ing. Mgr. Eva Vincentová 
                                                                         
 
splnili predpoklady výberového konania boli  pozvaní na zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
Zápis o overení prihlášok na výberového konania  bude odovzdaný členom volebnej komisie na 
rokovaní MsZ dňa 10.09.2020. 
     Voľba hlavného kontrolóra mesta bude prebiehať verejným hlasovaním. V zmysle § 18a) ods. 3 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za hlavného kontrolóra 
bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského 
zastupiteľstva. Ak ani jeden kandidát nezíska takú väčšinu, vykoná sa na tom istom zasadnutí 2. 
kolo volieb. V druhom kole bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov. Pri 
rovnosti hlasov sa v druhom kole rozhoduje žrebom. 
     V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18a) 
ods. 5 mestské zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra mesta na 6 rokov, pričom jeho funkčné 
obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako nástup do práce v pracovnej zmluve na dobu určitú , 
do skončenia funkčného obdobia t.j. 6 rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 50 / 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A/ vyhlasuje  
 
voľby hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 10.09.2020. 
 
B/ určuje 
 
Náležitosti prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 2 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
 
Kvalifikačné predpoklady: 
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelania 
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -- výhodou 
- minimálne 5   rokov   praxe   vo   verejnej   alebo   štátnej   správe,   riadiacej ekonomickej, právnickej alebo   
  kontrolnej činnosti 
 
Ďalšie požiadavky: 
- bezúhonnosť 
- počítačové znalosti – Microsoft Word, Microsoft Excel, internet 
- profesionalita, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť 
 
Požadované doklady: 
- písomná prihláška do výberového konania 
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 
- profesijný životopis 
- motivačný list 
- overená kópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- potvrdenie o praxi 
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra 
 
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra mesta“ 
je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr 26.08.2020 na adresu: 
 
Mestský úrad 
Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
 
C/ poveruje 
 
Mestský úrad v Žiari nad Hronom zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra mesta Žiar 
nad Hronom na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, najmenej 40 dní pred dňom konania voľby, t. 
j. 31.07.2020. 
 
D/ 

➢ Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, 
týmto dňom je : 26.09.2020 

➢ Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 1c – t. j. 37,5 hodín týždenne 
➢ Plat hlavného kontrolóra je podľa § 18c) ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , 

koeficient podľa počtu obyvateľov f) od 10 001 do 20 000 obyvateľov: 1,96 x priemerná mesačná 
mzda v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok 

 
E/ určuje 
 



Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 3 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov :  
 
Voľba hlavného kontrolóra bude vykonaná formou verejného hlasovania. 
 
F/ zriaďuje 
 
Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie 
splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení: 
Predseda: MUDr. Ladislav Kukolík - viceprimátor 
Člen:        Ing. Mária Biesová – predseda ekonomickej komisie 
Člen:        Mgr. Anna Líšková – predseda normotvornej komisie 
Zapisovateľka: Ľubica Tőrőková – personalista 
 
Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 
kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 03.09.2020. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov: 
Adriana Tatárová, Ing. Emil Vozár, Stela Šeševičková, Ing. Juraj Krátky, Mgr. Norbert Nagy, PaedDr. Veronika Balážová, Bc. František 
Páleník, Mgr. Anna Líšková, Ing. Rastislav Uhrovič, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Monika Balážová, Ing. Dušan Berkeš, Mgr. Gabriela 
Hajdoniová, Ing. Stella Víťazková, Ing. Branislav Šťastný 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
za – 15 / Adriana Tatárová, Ing. Emil Vozár, Stela Šeševičková, Ing. Juraj Krátky, Mgr. Norbert Nagy, PaedDr. Veronika Balážová, Bc. 
František Páleník, Mgr. Anna Líšková, Ing. Rastislav Uhrovič, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Monika Balážová, Ing. Dušan Berkeš, Mgr. 
Gabriela Hajdoniová, Ing. Stella Víťazková, Ing. Branislav Šťastný 
 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 


