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Návrh na U Z N E S E N I E 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.6.2022 prerokovalo 
návrh na Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď na funkčné 
obdobie 2022 – 2028 a  

A. vyhlasuje 
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) voľbu hlavného 
kontrolóra mesta Sereď na deň 13.9.2022. 
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva v Seredi; 
 
B. určuje 
rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 37,5 hod. týždenne (plný 
pracovný úväzok); 
  
C. konštatuje, 
že kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať požiadavky podľa § 18a 
ods. 1 zákona o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov; 
 
D. ustanovuje 
náležitosti písomnej prihlášky: 
1. osobné údaje kandidáta podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. 

o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne mailový kontakt,  
2. súčasťou prihlášky je:  

a) profesijný životopis, 
b) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
c) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 
d) informácia o tom, či kandidát ku dňu podania prihlášky podniká alebo 

vykonáva inú zárobkovú činnosť a/alebo je členom riadiacich, kontrolných 
alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť, 

3. termín doručenia prihlášok: do 26.8.2022 do 12,00 hod. na adresu: 
Mesto Sereď 
Mestský úrad v Seredi 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 



v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
MESTA SEREĎ – NEOTVÁRAŤ“. 

 
E. schvaľuje 
1. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:  

a) tajným hlasovaním, 
    b) verejným hlasovaním, 

pričom konkrétna forma hlasovania bude určená Mestským zastupiteľstvom 
v Seredi v deň konania voľby hlavného kontrolóra; 

2. dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 
kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút.  
Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa 
priezviska; 

3. komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení:  
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
.........................................., 
ktorá zasadne dňa 30.8.2022 o 16,30 hod.  



Dôvodová správa 
 
V zmysle § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“) 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. výkon funkcie hlavného 
kontrolóra zaniká uplynutím jeho funkčného obdobia. Podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 
Zb. 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. 
 
Podľa § 30f ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. platí, že: „Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, 
ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od 
odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti 
tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie 
doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný 
kontrolór zvolený“. 
 
Mesto Sereď má ohľadom voľby hlavného kontrolóra počas krízovej situácie dve možnosti: 
Prvou možnosťou je, vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 30f ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
lehoty uvedené v § 18a ods. 2 prvej vete a ods. 4 neplynú, že MsZ vykoná voľbu hlavného 
kontrolóra mesta až po skončení krízovej situácie. Krízová situácia stále trvá a potvrdil to 
ústredný krízový štáb dňa 30.05.2022. 
Druhou možnosťou je, že MsZ vykoná voľbu hlavného kontrolóra mesta aj počas krízovej 
situácie. Ak MsZ takúto voľbu vykoná, tak sa bude postupovať podľa § 30f ods. 6 druhej vety 
zákona č. 369/1990 Zb., podľa ktorej dochádza k zániku výkonu funkcie doterajšieho hlavného 
kontrolóra dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol hlavný kontrolór zvolený.  
 
6 ročné funkčné obdobie uplynulo hlavnej kontrolórke v Seredi v marci 2021. Z dôvodu stále 
platného § 30f a trvania krízovej situácie nebol predložený návrh na vyhlásenie voľby hlavného 
kontrolóra. Pochybnosti v nás však vyvolali voľby vo viacerých mestách a obciach, kde  voľba 
hlavného kontrolóra prebehla, resp. prebieha – aj keď sa uvoľnili opatrenia na zamedzenie 
šírenia ochorenia COVID-19 – mimoriadna situácia však stále trvá. Z uvedeného dôvodu bol 
vypracovaný predkladaný materiál, aby poslanci rozhodli o postupe mesta v súvislosti s voľbou 
hlavného kontrolóra. 
 
Návrh na uznesenie je pripravený v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb., v ktorom je  
uvedené, že podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti 
prihlášky ustanoví obec uznesením.  
 
31.05.2022 zasadala Legislatívno-právna komisia, ktorá sa po diskusii a prezentácii názorov 
uzniesla na nasledovnom: „prerokovať na zastupiteľstve a nevyhlásiť voľbu hlavného 
kontrolóra“. 
 
 


