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Príloha k materiálu č. Z1/2022 

 
Zhrnutie a návrh uznesení 

 
I. Zhrnutie 
 

1.1. Východisko: 
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Malackách č. 136/2021 zo dňa 09.12.2021. 

 
1.2.   Stručný súhrn informácií: 
 

Na základe uznesenia MsZ č. 136/2021 zo dňa 09.12.2021 bola vyhlásená voľba 
hlavného kontrolóra  mesta. Vyhlásenie voľby bolo dňa 10.12.2021 zverejnené spôsobom 
v mieste obvyklým, t.j. na úradnej tabuli a webovom sídle mesta, pričom lehota najmenej 40 
dní pred dňom konania voľby v zmysle ust. § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) bola dodržaná.  

 
Do termínu na podanie prihlášky, t.j. do 13.01.2022, boli do podateľne mestského úradu  

doručené 2 (slovom dve) obálky s názvom „Neotvárať – voľba hlavného kontrolóra mesta“. 
Komisia pre voľbu hlavného kontrolóra mesta určená uznesením MsZ č. 136/2021 zložená 
z troch poslancov MsZ zasadala dňa 18.01.2022. Po otvorení obálok a vyhodnotení doručených 
prihlášok bola vypracovaná zápisnica Komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta, v ktorej 
sa konštatuje, že sa prihlásili dvaja uchádzači, a to Ing. Petra Kožuchová a PhDr. Otto Múčka, 
ktorí splnili požadované kritériá na voľbu hlavného kontrolóra mesta. Splnenie podmienok pre 
zaradenie do voľby hlavného kontrolóra je podmienkou pre pozvanie uchádzača na rokovanie 
mestského zastupiteľstva, na ktorom voľba prebehne.  

 
V prechodnom ustanovení § 30f ods. 6 zákonodarca ustanovil „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.“. 

 
   1.3. Dôvodová správa: 

 
Pri voľbe hlavného kontrolóra sa postupuje podľa § 18a zákona o obecnom zriadení. Ak 

mestské zastupiteľstvo nerozhodne inak, voľba hlavného kontrolóra sa vykoná tajným 
hlasovaním. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov. V prípade, že v prvom kole nedosiahne ani jeden z uchádzačov dostatočný 
počet hlasov, koná sa druhé kolo voľby, do ktorého postupujú prví dvaja kandidáti, ktorí 
dosiahli najväčší počet hlasov. Na zvolenie hlavného kontrolóra v druhom kole voľby sa 
vyžaduje väčšina platných hlasov prítomných poslancov. V prípade rovnosti hlasov v druhom 
kole sa rozhoduje žrebom. 

 
Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov.  
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Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia kandidátov 

(v abecednom poradí) v deň konania volieb pred hlasovaním o voľbe. Prezentácia kandidátov 
bude v trvaní maximálne 5 minút. Po ukončení vystúpenia kandidátov predsedajúci rokovania 
vyhlási zahájenie voľby hlavného kontrolóra. 
 
 Mestské zastupiteľstvo musí určiť spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra, a to 
buď verejným alebo tajným hlasovaním.  Na priebeh voľby dohliada trojčlenná volebná 
komisia, ktorú pre tento účel volí mestské zastupiteľstvo. Predsedu komisie určia členovia 
komisie dohodou. 

 
V prípade verejného hlasovania sa voľba uskutoční prostredníctvom technického 

zariadenia na hlasovanie.  
 
V prípade, že sa voľba bude realizovať tajným hlasovaním, postup je nasledovný. 

Listinný hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov uvedených v abecednom 
poradí a platným hlasovacím lístkom bude ten, na ktorom bude zakrúžkovaný len jeden 
kandidát. Predseda volebnej komisie podpíše hlasovací lístok opatrený okrúhlou červenou 
pečiatkou mesta Malacky a vydá ho poslancovi. Hlasovací lístok, ktorý nebude opatrený 
okrúhlou červenou pečiatkou Malacky a podpisom predsedu volebnej komisie sa bude 
považovať za neplatný. Voľba hlavného kontrolóra sa vykoná vo vyhradenom priestore v 
rokovacej miestnosti mestského zastupiteľstva. Po označení kandidáta poslanec hlasovací lístok 
zloží a vloží ho do volebnej urny nachádzajúcej sa vo volebnej miestnosti. Po skončení 
hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok, pristúpia po jednom k 
hlasovaniu rovnakým spôsobom i členovia volebnej komisie. Následne sa volebná komisia 
odoberie do vyhradeného priestoru vo vedľajšej miestnosti, otvorí volebnú urnu a pristúpi k 
sčítaniu hlasov. Výsledok voľby prvého kola uvedie volebná komisia v zápisnici a predseda 
volebnej komisie ho oznámi zastupiteľstvu. V prípade konania druhého kola voľby hlavného 
kontrolóra vyhlási predsedajúci prestávku, počas ktorej sa volebná komisia organizačne 
pripraví na druhé kolo voľby. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby 
pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole. Výsledok voľby druhého 
kola uvedie volebná komisia v zápisnici a predseda volebnej komisie ho oznámi zastupiteľstvu. 
V prípade rovnosti hlasov kandidátov umiestnených v druhom kole na prvom mieste s 
najvyšším počtom hlasov sa volebná komisia pripraví na žrebovanie. Žrebovanie vykoná 
predseda volebnej komisie a výsledok žrebovania oznámi mestskému zastupiteľstvu. Celkový 
výsledok voľby hlavného kontrolóra volebná komisia zaznamená do zápisnice. 
 
 Súčasne s voľbou hlavného kontrolóra mestské zastupiteľstvo podľa § 11 ods.4 písm. j) 
zákona o obecnom zriadení určí aj plat hlavného kontrolóra.  V súlade s § 18c ods. 1 zákona o 
obecnom zriadení plat hlavného kontrolóra je súčinom 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.  
 Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2020 na základe údajov Štatistického 
úradu SR je 1 133,- €. Pre kategóriu obce od 10 001 do 20 000 obyvateľov je stanovený 
koeficient 1,96. Plat hlavného kontrolóra mesta Malacky určený na základe zákona o obecnom 
zriadení = priemerná mesačná mzda x 1,96, zaokrúhlený na celé eurá smerom hore. Obecné 
zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z 
mesačného platu hlavného kontrolóra. 
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   1.4. Iné náležitosti, ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií: 
 

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 Uznesenie MsZ č. 136/2021 zo dňa 9.12.2021 

 
 
Prílohy: 
 

 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Malacky zo dňa 
18.01.2022 obsahujúca zoznam kandidátov, ktorí splnili stanovené kritériá na voľbu 
hlavného kontrolóra mesta 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Príloha materiálu č. Z1/2022 
 

Návrh uznesenia 
 
II. Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 

1) berie na vedomie 
a) zápisnicu zo zasadnutia komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Malacky zo 

dňa 18.01.2022 obsahujúcu zoznam kandidátov, ktorí splnili stanovené kritériá na 
voľbu hlavného kontrolóra mesta, 

b) materiál Z1/2022 - Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky. 
 

2) volí 
volebnú komisiu v zložení  
........................ – predseda volebnej komisie,  
....................... – člen volebnej komisie,  
....................... – člen volebnej komisie. 
 

3) určuje 
vykonať voľbu hlavného kontrolóra mesta Malacky spôsobom verejného - tajného 
hlasovania. 
 

4) konštatuje, že 
ALT I 

a) voľby hlavného kontrolóra mesta sa osobne zúčastnili dvaja kandidáti, a to Ing. Petra 
Kožuchová a PhDr. Otto Múčka, 

b) voľba hlavného kontrolóra sa konala verejným - tajným hlasovaním, 
c) z celkového počtu poslancov sa v prvom kole voľby zúčastnilo ...... poslancov, 
d) v prvom kole voľby bolo odovzdaných ........... hlasovacích lístkov, z toho bolo ........ 

platných a  ........ neplatných, 
e) na základe výsledkov verejného - tajného hlasovania bol v prvom kole voľby hlavného 

kontrolóra mesta zvolený do funkcie hlavného kontrolóra mesta kandidát 
................................. s celkovým počtom ....... platných hlasov. 

 
ALT 2 

a) voľby hlavného kontrolóra mesta sa osobne zúčastnili dvaja kandidáti, a to Ing. Petra 
Kožuchová a PhDr. Otto Múčka, 

b) v prvom kole voľby nebol zvolený hlavný kontrolór mesta, nakoľko žiaden 
z kandidátov nezískal potrebný počet hlasov, 

c) do druhého kola voľby hlavného kontrolóra postúpili nasledovní kandidáti ............... 
s počtom hlasov............. a ................. s počtom hlasov ........., 

d) voľba hlavného kontrolóra sa konala verejným - tajným  hlasovaním, 
e) z celkového počtu poslancov sa v druhom kole voľby zúčastnilo ......  poslancov 
f) v druhom kole voľby bolo odovzdaných ....... hlasovacích lístkov, z toho bolo ....... 

platných a ......... neplatných, 
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g) na základe výsledkov verejného - tajného hlasovania bol v druhom kole voľby 
hlavného kontrolóra mesta zvolený do funkcie hlavného kontrolóra mesta kandidát 
............................. s celkovým počtom ......... platných hlasov. 
 

5) určuje  
a) deň nástupu hlavného kontrolóra do práce .............................,  
b) hlavnému kontrolórovi mesta plat v zmysle §18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 


