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NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

A. konštatuje, že bol zvolený

v tajnej voľbe ........................................... dňom 1. septembra 2016 za miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

B. určuje

............................................,  miestnemu  kontrolórovi  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
mesačný plat v sume 1 978,- Eur.
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Dôvodová správa
k voľbe miestneho kontrolóra a určeniu jeho platu.

    Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  (ďalej  len  „miestne
zastupiteľstvo“) na svojom 15. zasadnutí dňa 14. júna 2016 uznesením č. 201/2016 vyhlásilo deň
konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti  Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „miestny
kontrolór“) na 25. júla 2016. Na otváranie obálok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra a
posúdenie náležitostí prihlášok týchto kandidátov zvolilo komisiu v zložení:
1. Ing. Rudolf Rosina
2. Ing. Vladimír Dulla
3. Ing. Peter Lenč 
 
      Podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov  kandidáti  na  funkciu  miestneho  kontrolóra  museli  odovzdať  písomné  prihlášky
kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra  aj s ostatnými požadovanými dokladmi najneskôr do
11.07.2016 do 17.00 hod. do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
Nám.  Sv. Františka 8,  842 62 Bratislava,  v zalepenej  obálke s  označením „ Voľba miestneho
kontrolóra - neotvárať“. Kandidát mohli svoje písomné prihlášky aj s ostatnými požadovanými
dokladmi zaslať v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu: Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je
potrebné napísať text : „Voľba miestneho kontrolóra - neotvárať“. V tomto prípade musela byť
prezenčná pečiatka podateľne miestneho úradu na obálke s najneskorším dátumom 11.07.2015.  

    Vo vyššie uvedenom termíne bolo do podateľne miestneho úradu doručených 7 obálok. Komisia
na otváranie obálok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra a posúdenie náležitostí prihlášok
zasadala 13.07.2016 a po preštudovaní prihlášok konštatovala, že náležitosti prihlášky na funkciu
miestneho  kontrolóra  podľa  uznesenia  č.  201/2016  zo  dňa  14.6.2016  splnili  všetci  prihlásení
kandidáti.

Voľba miestneho kontrolóra sa v zmysle vyššie  uvedeného uznesenia miestneho zastupiteľstva
odporúča vykonať  tajným hlasovaním.  Priebeh a  organizácia  tajného hlasovania  je  uvedená v
rokovacom poriadku miestneho zastupiteľstva.

     Plat  miestneho kontrolóra sa  určuje podľa § 18c ods.  1  zákona SNR č.  369/1990 Zb.  o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Plat sa zaokrúhľuje
na celé eurá smerom hore

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2015  ......................... 883 €
Veľkostný koeficient podľa §18c ods. 1 písm. g)  20 001 – 50 000 obyv. ..............  2,24

Výpočet platu miestneho kontrolóra: 883 x 2,24 = 1 977,92 po zaokrúhlení 1 978 €.

Bratislava, júl 2016
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Odpis uznesenia:

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U Z N E S E N I E  č. 201/2016

Z 15. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 14. 6. 2016

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1. Návrh Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra  mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves a  návrh  na ustanovenie  podrobnosti  o  spôsobe a  vykonaní  voľby miestneho kontrolóra a
náležitosti prihlášky. (Nový)
UZNESENIE č. 201/2016

K bodu 1.  (Nový)
Návrh Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra  mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho 
kontrolóra a náležitosti prihlášky.

UZNESENIE č. 201/ 2016
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie, že

miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava- Karlova Ves Ing. Zuzana Dzivjáková sa podľa § 
18a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
dňom 10.06.2016 vzdala funkcie miestnej kontrolórky a  dňom 10.06.2016 jej zaniká pracovný 
pomer.

B. vyhlasuje

termín voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na deň 25. júla  2016 na
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v súlade    s  § 18a 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   

C. určuje

1.  Predpoklady na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v
súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
a) minimálne úplné stredné vzdelanie,
b) bezúhonnosť,
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

2. Náležitosti prihlášky kandidátov v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
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a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
b) štruktúrovaný  profesijný  životopis  s  prehľadom  doterajších  zamestnaní  a funkčného

zaradenia,
c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania a prípadne ďalšie kópie

dokladov  o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v  plnom rozsahu,
f) písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

o ochrane  osobných  údajov  v  platnom  znení  za  účelom  vykonania  voľby  miestneho
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

3. Výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v rozsahu 100 %
pracovného úväzku.

4.  Odovzdanie  písomnej  prihlášky kandidáta  na  funkciu  miestneho  kontrolóra   aj  s ostatnými
požadovanými dokladmi najneskôr do  11.07.2016 do 17,00 hod. do podateľne Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, v zalepenej obálke
s označením „ Voľba miestneho kontrolóra - neotvárať“. Kandidát môže svoju písomnú prihlášku
aj  s ostatnými  požadovanými  dokladmi  zaslať  v zalepenej  obálke  prostredníctvom  pošty  na
adresu:  Miestny  úrad  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  Nám.  Sv.  Františka  8,  842  62
Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text : „Voľba miestneho kontrolóra -
neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne miestneho úradu na obálke
s najneskorším dátumom 11.07.2016.  

D. schvaľuje

1. Zverejnenie oznamu o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na webovej stránke 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves www.karlovaves.sk a v regionálnom periodiku.

2. Termín nástupu do funkcie miestneho kontrolóra mestskej  časti  Bratislava-Karlova Ves na
01.09.2016, ktorý je súčasne i dňom nástupu do práce.

3. Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves:
a) predstavenie kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti v abecednom 

poradí  priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti,
b) hlasovanie – tajné podľa platného rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva.

E. volí

Komisiu z poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na otváranie 
obálok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra a posúdenie náležitostí prihlášok týchto 
kandidátov v zložení: 

a) Rudolf Rosina
b) Vladimír Dulla
c) Peter Lenč

Dana Čahojová, v. r.
starostka

Za správnosť: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia
Bratislava, 16.06.2016
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Zápisnica

komisie  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  otváranie  obálok
kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra a posúdenie náležitostí prihlášok týchto kandidátov
zo  dňa 13.7.2016.   

Komisia posúdila náležitosti prihlášok týchto kandidátov:

1. Miroslav Mráz, Ing., Senec,

2. Miroslava Mattová, Ing.,  Košice-okolie,

3. Tibor Královič, Ing.,  Bratislava,

4. Iveta Wengová, Ing.,  Bratislava,

5. Miloslav Hrádek, JUDr. Mgr. LL.M.,  Bratislava,

6. Jana Hrvoľová, Ing.,  Bratislava,

7. Miloš Soják, Ing., Bratislava.

Záver:
Komisia konštatuje, že náležitosti prihlášky na funkciu miestneho kontrolóra podľa uznesenia č.
201/2016 zo dňa 14.6.2016 splnili títo kandidáti:

1. Miroslav Mráz,

2. Miroslava Mattová,

3. Tibor Královič,

4. Iveta Wengová,

5. Miloslav Hrádek,

6. Jana Hrvoľová,

7. Miloš Soják.

Členovia komisie:  Ing. Rudolf Rosina, člen, v. r.

                               Ing. Vladimír Dulla, člen, v. r.

                               Ing. Peter Lenč, predseda, v. r.

V Bratislave, 13.07.2016

Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč, vedúci organizačného oddelenia, v. r.



Tabuľka na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves podľa uznesenia č. 201/2016 zo 14.06.2016, časť C1 a C2.

               Náležitosti
Meno

C1a C1b C1c C2a C2b C2c C2d C2e C2f

1. Mráz Miroslav V V V V V V V V V

2. Mattová Miroslava V V V V V V V V V

3. Královič Tibor V V V V V V V V V

4. Wengová Iveta V V V V V V V V V

5. Hrádek Miroslav V V V V V V V V V

6. Hrvoľová Jana V V V V V V V V V

7. Soják Miloš V V V V V V V V V

V = náležitosť splnená

Zapísal: Ing. Gabriel Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia

Bratislava, 13.07.2016
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