
Vyhlásenie d�a konania vo�by a ustanovenie podrobností 
o spôsobe a vykonaní vo�by miestneho kontrolóra 

mestskej �asti Bratislava- Ružinov

Miestne zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava-Ružinov uznesením �. 237/XIII/2020 
zo d�a 14.07.2020   

A. V Y H L A S U J E  

pod�a § 18a ods. 2 zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (�alej len „zákon �. 369/1990 Zb.“) de� konania vo�by hlavného kontrolóra a pod�a 
§ 7 ods. 4 zákona SNR �. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších 
predpisov vo�bu miestneho kontrolóra mestskej �asti Bratislava-Ružinov na 22.09.2020 na 
riadnom zasadnutí Miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava-Ružinov (�alej len 
„miestne zastupite�stvo“),  

B.  U S T A N O V U J E 

1. Pod�a § 18a ods. 3 zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (�alej len „zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní vo�by miestneho kontrolóra 
nasledovne: 

1.1 Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra (�alej len „kandidát“) musí odovzda� svoju 
písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred d�om konania vo�by, t. z. najneskôr 
07.09.2020 do podate�ne Miestneho úradu mestskej �asti Bratislava-Ružinov, v 
zalepenej obálke s ozna�ením „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra 
mestskej �asti Bratislava-Ružinov“ s poznámkou „Neotvára�-vo�ba kontrolóra“. 

Kandidát môže taktiež zasla� svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke 
prostredníctvom pošty na adresu Miestny úrad mestskej �asti Bratislava-Ružinov, 
oddelenie persobnalistiky a miezd, Mierová 21, 827 05 Bratislava, s tým, že pod 
uvedenú adresu je potrebné napísa� text „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho 
kontrolóra mestskej �asti Bratislava-Ružinov“ s poznámkou „Neotvára�-vo�ba 
kontrolóra“. V tomto prípade musí by� prezen�ná pe�iatka podate�ne Miestneho úradu 
mestskej �asti Bratislava-Ružinov na obálke s najneskorším dátumom 07.09.2020. 
Neskorší dátum doru�enia je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovate�ný. 

1.2 Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná volebná 
komisia zriadená miestnym zastupite�stvom, ktorá sú�asne vyhodnotí splnenie 
náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov, vypracuje zoznam kandidátov a bude 
dohliada� nad zákonnos�ou vo�by miestneho kontrolóra. 

1.3 Vo�ba miestneho kontrolóra sa uskuto�ní tajným hlasovaním. 

1.4 Pod�a § 18a ods. 3 zákona na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas 
nadpolovi�nej vä�šiny všetkých poslancov miestneho zastupite�stva. Ak ani jeden z 
kandidátov takúto vä�šinu nezíska, miestne zastupite�stvo na tom istom zasadnutí 
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole 
volieb najvä�ší po�et platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb 
postupujú všetci kandidáti s najvä�ším po�tom platných hlasov. V druhom kole volieb je 
zvolený ten kandidát, ktorý získal najvä�ší po�et platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 
druhom kole volieb sa rozhodne žrebom. 

1.5 D�a 17.09.2020 v budove Miestneho úradu mestskej �asti Bratislava-Ružinov na 
Mierovej ulici �. 21 v Bratislave vo ve�kej zasada�ke v �ase o 13:00 hod. sa za�ne 
verejné vypo�utie kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra poslancami miestneho 
zastupite�stva. 
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1.6 Miestny úrad mestskej �asti Bratislava-Ružinov z verejného vypo�utia kandidátov na 
funkciu miestneho kontrolóra zabezpe�í online prenos, pri�om odkaz na� bude dostupný 
na webovom sídle mestskej �asti Bratislava-Ružinov. 

2. Povinné náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:

2.1 meno, priezvisko, titul, 

2.2 kontaktné údaje (telefónne �íslo, emailová adresa), 

2.3 adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu, 

2.4 úradne osved�ená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne 
�alšie kópie dokladov o dopl�ujúcich formách vzdelania a spôsobilostí, 

2.5 štruktúrovaný profesijný životopis, 

2.6 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov pod�a § 10 ods. 4 písm. a) 
zákona �. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov v nasledovnej štruktúre:  

       2.6.1 meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k 
                 zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiados�   
                 týka,  
       2.6.2 dátum narodenia, rodné �íslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a 
                u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,  
       2.6.3 štátne ob�ianstvo, 
       2.6.4 pohlavie,  
       2.6.5 meno, priezvisko a rodné priezvisko rodi�ov, 

2.7 �estné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony, 

2.8 súhlas so spracovaním osobných údajov a so zverejnením osobných údajov pod�a 
zákona �. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na ú�ely vykonania vo�by miestneho kontrolóra 
mestskej �asti Bratislava-Ružinov. 

3. Nepovinné naležitosti písomnej prihlášky kandidáta: 

3.1 Dorovo�ný súhlas kandidáta so zverejnením životopisu na webovom sídle mestskej �asti 
Bratislava-Ružinov. Po udelení súhlasu kandidáta so zverejnením Miestny úrad mestskej 
�asti Bratislava-Ružinov tento životopis zverejní na webovom sídle mestskej �asti 
Bratislava-Ružinov. 

C. S CH V A � U J E

volebnú komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho 
kontrolóra a na výkon doh�adu nad zákonnos�ou priebehu vo�by miestneho kontrolóra v 
zložení nasledovných �lenov: 
1. Ing. Monika �urajková
2. Ing. Michal Gašaj, PhD.
3. Mgr. et. Mgr. Marek Machata
4. Ing. Martin Patoprstý
5. Mgr. Michal Vicá�
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D. U K L A D Á  

volebnej komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho 
kontrolóra, predloži� miestnemu zastupite�stvu po posúdení náležitostí prihlášok kandidátov 
na funkciu miestneho kontrolóra zoznam kandidátov za ú�elom vykonania vo�by miestneho 
kontrolóra.



Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov 
kandidátov na pozíciu miestny kontrolór mestskej �asti Bratislava-Ružinov 

pod�a �l. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) �. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vo�nom pohybe takýchto údajov 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

I. Identifika�né a kontaktné údaje prevádzkovate�a 

                     Názov: Mestská �as� Bratislava-Ružinov 
                       Sídlo: Mierová 21, 827 05 Bratislava I�O: 00 603 155 
   Telefónny kontakt: +421 2 48 28 4 111 
                     E-mail: ruzinov@ruzinov.sk 
                        Web: www.ruzinov.sk

II. Kontakt na zodpovednú osobu: osobneudaje@ruzinov.sk 

III. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na ú�ely výberového konania 

V súlade s �l. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) �. 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vo�nom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
(�alej len „GDPR“) Mestská �as� Bratislava-Ružinov, ako prevádzkovate� poskytuje 
nasledovné informácie: 

a) Ú�elom spracúvania: Spracúvanie osobných údajov na ú�ely vo�by miestneho 
      kontrolóra mestskej �asti Bratislava-Ružinov sa vykonáva na základe prihlášky 
      kandidáta ako dotknutej osoby v zmysle zákona �. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 
      znení neskoršícjh predpisov, zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
      neskorších predpisov, zákona �. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
      republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona �. 552/2003 
      Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

b) Osobné údaje budú v prípade úspešného kandidáta poskytované Sociálnej pois�ovni, 
zdravotnej pois�ovni at�. Cezhrani�ný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo 
medzinárodným organizáciám sa neuskuto��uje, prevádzkovate�ovi nevyplýva z 
osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýš�a vykonáva�. Prevádzkovate�
nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom 
individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie.

c) Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na ú�el vykonania vo�by miestneho 
      kontrolóra mestskej �asti Bratislava-Ružinov organizovaného prevádzkovate�om. V 
 prípade neposkytnutia osobných údajov by nebolo možné sa zú�astni� uvedenej vo�by. 

d) Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú po dobu trvania vo�by miestneho kontrolóra 
mestskej �asti Bratislava-Ružinov a následne po dobu vymedzenú v platnom 
registratúrnom poriadku miestneho úradu mestskej �asti Bratislava-Ružinov (�alej len 
“registratúrny poriadok”) v súlade so zákonom �. 395/2002 Z. z. o archívoch a 
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (�alej len 
“zákon �. 395/2002 Z. z.”). Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje zlikvidujú pod�a  
registratúrneho poriadku v súlade so zákonom �. 395/2002 Z. z.. 
Písomné dokumenty neúspešných kandidátov budú zlikvidované v súlade s 
registratúrnym poriadkom a v súlade so zákonom �. 395/2002 Z. z.. Digitálne kópie 
dokumentov neúspešných kandidátov sa zni�ia. 



IV. Ochrana práv dotknutých osôb 

Kandidát je v súlade s �l. 15 až 22 GDPR oprávnený prostredníctvom žiadosti uplatni� si 
nasledovné práva dotknutých osôb: 
- právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, 
- právo na prístup k osobných údajov (kópiu / odpis svojich osobných údajov), vrátane 

relevantných informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, 
- právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, 
- právo na výmaz osobných údajov, 
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnos� osobných 

údajov. 

Právo namieta� a právo na neuplat�ovanie rozhodovania založeného na automatizovanom 
individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na ú�ely vo�by miestneho kontrolóra 
mestskej �asti Bratislava-Ružinov neuplat�uje. 

Kandidát je oprávnený poda� žiados� o výkon práv: 
a) písomne doru�ením žiadosti osobne do podate�ne alebo poštou na adresu: Miestny úrad  

mestskej �asti Bratislava-Ružinov, oddelenie personalistky a miezd, Mierová 21, 827 05  
Bratislava,  

b) elektronicky prostredníctvom e-mailu: osobneudaje@ruzinov.sk. 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva 
má právo poda� na úrad na ochranu osobných údajov s�ažnos�, resp. návrh na za�atie 
konania. 



Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Meno/priezvisko:  _______________________________________  

Dátum narodenia:  ______________________________________  

(�alej len „dotknutá osoba“ ) 

Prevádzkovate�: Mestská �as� Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05  Bratislava,  
                           I�O: 00 603 155

Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle  
§ 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona �. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon �. 18/2018 Z. z.“) 
uvedených v prihláške kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra mestskej �asti Bratislava-
Ružinov vrátanej jej príloh prevádzkovate�ovi.

v rozsahu: predloženom v prihláške kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra    
                  mestskej �asti Bratislava-Ružinov vrátane jej príloh  

na  ú�el: vyhlásenej vo�by miestneho kontrolóra mestskej �asti Bratislava-Ružinov 

súhlas poskytujem na obdobie: po dobu trvania vo�by miestneho kontrolóra mestskej �asti 
Bratislava-Ružinov a následne po dobu vymedzenú v platnom registratúrnom poriadku 
miestneho úradu mestskej �asti Bratislava-Ružinov (�alej len „registratúrny poriadok“) v 
súlade so zákonom �. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon �. 395/2002 Z. z.“). Po uplynutí tejto 
doby sa osobné údaje zlikvidujú pod�a registratúrneho poriadku v súlade so zákonom             
�. 395/2002  Z. z.. 

Prevádzkovate� po splnení ú�elu spracúvania osobných údajov bez zbyto�ného 
odkladu zabezpe�í likvidáciu osobných údajov pokia� to osobitný zákon nevyžaduje inak. 
Prevádzkovate� vyhlasuje, že zabezpe�í primeranú úrove� ochrany osobných údajov a že 
bude spracúva� osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude kona� spôsobom, ktorý 
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym 
predpisom a ani ich nebude obchádza�. 

Práva žiadate�a: 
- súhlas so spracovaním osobných údajov môže žiadate� kedyko�vek bezplatne odvola�

písomnou formou na adrese prevádzkovate�a, 
- žiadate� má právo požadova� od Prevádzkovate�a prístup k jeho osobným údajom a právo 

na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namieta�
proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnos� údajov, 

- žiadate� má právo obhajova� svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo 
podaním podnetu na šetrenie, s�ažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na 
ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona �. 18/2018 Z. z.. 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: osobneudaje@ruzinov.sk 

Dotknutá osoba bola pou�ená o právach dotknutej osoby. 

Dátum  _________________              ___________________________________________  
podpis dotknutej osoby
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Meno/priezvisko:  _______________________________________  

Dátum narodenia:  ______________________________________  

(�alej len „dotknutá osoba“ ) 

Prevádzkovate�: Mestská �as� Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05  Bratislava, I�O:    
                           00 603 155

Nižšie podpísaná dotknutá osoba týmto ude�uje súhlas so zverejnením svojich osobných 
údajov uvedených v predloženom životopise v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona  
�. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na webovom sídle mestskej �asti Bratislava-Ružinov, resp. na 
webovej stránke mestskej �asti Bratislava-Ružinov prevádzkovate�ovi: 

v rozsahu: predloženom v životopise dotknutej osoby, ktorý predstavuje jednu z príloh 
                  prihlášky kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra mestskej �asti Bratislava- 
                  Ružinov,   

na  ú�el: dodržania transparentnosti pri vyhlásenej vo�be miestneho kontrolóra mestskej �asti   
               Bratislava-Ružinov, 

súhlas sa poskytuje na obdobie: do šiestich mesiacov odo d�a vykonanej vo�by miestneho     
                                                     kontrolóra mestskej �asti Bratislava-Ružinov. 

Prevádzkovate� po splnení ú�elu spracúvania osobných údajov bez zbyto�ného 
odkladu zabezpe�í likvidáciu osobných údajov pokia� to osobitný zákon nevyžaduje inak. 
Prevádzkovate� vyhlasuje, že zabezpe�í primeranú úrove� ochrany osobných údajov a že 
bude spracúva� osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude kona� spôsobom, ktorý 
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym 
predpisom a ani ich nebude obchádza�. 

Práva žiadate�a: 
- súhlas so spracovaním osobných údajov môže žiadate� kedyko�vek bezplatne odvola�

písomnou formou na adrese prevádzkovate�a, 

- žiadate� má právo požadova� od Prevádzkovate�a prístup k jeho osobným údajom a 
právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo 
namieta� proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnos� údajov, 

      -    žiadate� má právo obhajova� svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo 
           podaním podnetu na šetrenie, s�ažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na   
           ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona �. 18/2018 Z. z.. 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: osobneudaje@ruzinov.sk 

Dotknutá osoba bola pou�ená o právach dotknutej osoby. 

Dátum  _________________                            __________________________________  
                                                                                            podpis dotknutej osoby 


