
Dôvodová správa 
 
 

I. Všeobecná časť 
 
Podľa § 11 ods. 2 písm. l) a § 19 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
zastupiteľstvo volí na šesť rokov a odvoláva hlavného kontrolóra.   
 
Podľa § 19a ods. 3 zákona na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov 
takú väčšinu nezískal, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstvo vykoná druhé kolo 
volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší 
počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci 
kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, 
ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom hlasovaní 
sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného 
kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví samosprávny kraj uznesením. 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) 
uznesením číslo 475/2020 zo dňa 06.07.2020 vyhlásilo deň konania volieb a  týmto 
uznesením súčasne schválilo ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby 
hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky. Podľa odseku V. predmetného uznesenia, 
ak pre druhé kolo voľby nie sú dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby. 
 
Podľa § 19a  ods. 6 zákona hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok               
na uzavretie pracovnej zmluvy so samosprávnym krajom.  
  
Podľa § 19a ods. 7 zákona predseda je povinný s právoplatne zvoleným hlavným 
kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia 
funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa 
určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho 
hlavného kontrolóra.  
  
Podľa § 19a ods. 11 zákona dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká 
aj jeho pracovný pomer.  
  
 
II. Osobitná časť 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) 
vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho 
kraja  na deň 28.09.2020.  
 
Vyhlásenie dňa voľby hlavného kontrolóra bolo zverejnené : 
- dňa 17.7.2020  na úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja  
- dňa 17.7.2020  na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja  
- dňa 20.7.2020  v regionálnych printových médiách MY.  
 



2 
 

Zastupiteľstvo týmto uznesením súčasne zriadilo Komisiu na posúdenie náležitostí 
prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra (ďalej len „komisia“). 
 
Komisia zasadala dňa 21.09.2020, teda po  uplynutí termínu určeného na podávanie 
prihlášok, ktorým bol 14.09.2020. Zápisnica komisie z tohto zasadnutia je prílohou 
tohto materiálu a  obsahuje zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí splnili požadované podmienky.  
 
Podmienky účasti na voľbe hlavného kontrolóra dňa 28.09.2020 splnil kandidát Ing. 
Pavol Zigo, ktorý bol jediným prihláseným kandidátom. 
 
Štruktúrovaný  profesijný  životopis  menovaného  kandidáta  ako  aj  ním predložená  
koncepcia  činnosti  hlavného  kontrolóra  a  útvaru  hlavného kontrolóra sú prílohami 
tohto materiálu. Kandidát má právo na vystúpenie v zastupiteľstve v časovom 
rozsahu 10 minút. 
 
Za účelom vykonania voľby je potrebné zriadiť Volebnú komisiu a zvoliť  jej členov 
z radov poslancov. Za členov tejto komisie sú navrhnutí poslanci, ktorí boli zvolení     
za členov Komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu hlavného 
kontrolóra. Voľba hlavného kontrolóra sa vykoná tajným hlasovaním. 
 
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov zastupiteľstva. Ak prihlásený záujemca nezíska požadovanú väčšinu, 
vykonajú sa nové voľby. 
 
 
 
 


