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Návrh uznesenia:  

Miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu:  

A.      b e r i e  n a  v e d o m i e  

vzdanie sa funkcie miestneho kontrolóra Ing. Rastislava Harmana ku dňu 1. 5. 2014 (týmto dňom 
končí aj jeho pracovný pomer).  

B. v y h la s u j e   

nové voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Ružinov na deň 24. 6. 2014 na funkčné 
obdobie 6 rokov.                                                      

C. u k l a d á      
 

Zuzana Maturkani čovej, prednostke 
zabezpečiť vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov.  
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Dôvodová správa:  
 

Dňa 3. 4. 2014 bolo do podateľne Mestskej časti Bratislava – Ružinov doručené vzdanie sa 
funkcie miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Ružinov Ing. Rastislava Harmana ku dňu  
1. 5. 2014. 

V zmysle ust. § 18a ods. 8 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“):  

 „Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa funkcie.“  

V zmysle ust. § 18a ods. 4 zákona o obecnom zriadení: 

„Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) alebo 
d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo 
dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.“ 

 Vzhľadom na vyššie citované zákonné ustanovenie je potrebné, aby sa najneskôr do 60 dní 
odo dňa skončenia výkonu funkcie Ing. Rastislava Harmana konali nové voľby miestneho kontrolóra 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov, t.j. na MZ 24. 6. 2014.  

          Informácia o vyhlásení výberového konania bude vyhlásená prostredníctvom webovej stránky, 
regionálnych médii a na inzertnom portáli. Po uplynutí termínu na odovzdanie prihlášok, komisia 
otvorí obálky a vypočuje všetkých uchádzačov. Voľba kontrolóra následne prebehne v zmysle 
zákona na miestnom zastupiteľstve plánovanom dňa 24. 6. 2014.     
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Mestská časť Bratislava – Ružinov 
Mierová 21, 827 05 Bratislava 

________________________________________________________________ 
 
 

V ý z v a 
 

na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu 
miestny kontrolór 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

 
Kvalifika čné predpoklady – požadované vzdelanie : 

• minimálne úplné stredné vzdelanie  
Ďalšie podmienky :  

• reprezentatívne vystupovanie,  
• výhodou manažérske zručnosti, 
• samostatnosť a logické myslenie, 
• komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, 
• flexibilita, 
• zmysel pre zodpovednosť, presnosť a dôslednosť. 

Predpoklady na prijatie do zamestnania :  
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
• bezúhonnosť,  
• splnenie kvalifikačného predpokladu, ďalších podmienok a požadovaných odborných 

znalostí. 
Požadované odborné znalosti : 

• znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy (najmä znalosť zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona  
č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov)  

Znalosti : 
• pokročilá znalosť Microsoft Office – Word, Excel, Outlook Express 

Možnosť nástupu :   
• ihneď 

 
Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi : 30. mája 2014 
 
 
Písomné prihlášky zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu :  

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, p. Mária 
Múčková, Mierová 21,  827 05 Bratislava, v uzatvorenej obálke s uvedením hesla „Voľba miestneho 
kontrolóra“ – neotvárať. Súčasťou prihlášky musí byť požadovaná dokumentácia: 

a) doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (úradne overená fotokópia), kópie dokladov 
o absolvovaní vzdelávacích programov alebo kurzov; 

b) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace; 
c) čestné prehlásenie o odbornej praxi; 
d) profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia; 
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e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu; 
f) písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby kontrolóra Mestskej 
časti Bratislava – Ružinov. 

 
 

         Dušan Pekár 
                  starosta 


