
-••••• Počet strán 
Mestské zastupitel'stvo v Prešove celkom:~ 19 


Mesto Prešov 


Materiál 
na L. mimoriadne zasadnutie 
Mestského zastupitel'stva v Prešove dňa: 19.05.2014 

Bod návrhu programu zasadnutia - poradové číslo: 

Protest prokurátora 

proti uzneseniu Mestského zastupitel'stva v Prešove 


č. 511/2014 zo dňa 31.03.2014 


Obsah materiálu: 
L obal 
2. návrh na uznesenie Mestského zastupitel'stva v Prešove 
3. dôvodovásprnva 
4. protest prokurátora sp. zn. Pd 115/1417707-5 ZO dňa 12.05.2014 
5. uznesenie Mestského zastupiteľstVa v Prešove Č. 511/2014 zo dňa 3 1.03.2014 

.~ 

Predkladateľ 

Meno a priezvisko: JUDr. Pavel Hagyari 

Funkcia/pracovné zaradenie: primátor mesta 

Podpis: Dátum:
/'---. -
Podnet: doručený protest prq/dÍrátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove . 

/ 
Gestor: oildelenie manažérstva kvality a právnych služieb MsU v Prešove 

Vedúci gestora 

Meno a priezvisko: PaedDr. JozefSmetana 

Funkcia/pracovné zaradenie: vedúci oddelenia manažérstva kvality a právnvch služieb 

Podpis: Dátum: 15.05.2014 
C~ 
~ ""'" 

~ 

Vvuraeoval Posúdil Scbválilo 
· Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: Mestské zastupiteľstvo 
• JUDr. Boris Gleza M . Katanna Kireta v Prešove uznesením číslo 
· Funkcia/pracovné zaradenie: Funkcia/pracovné zaradenie: 

právnik, interný audítor prednostka Mestského úradu 
v Prešove 


Podpis: Podpis: 


Dátum: 19.05.2014 

F-MsÚIPPM-03/l/1 



Protest prokurátora 1:;;1 proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove Vydanie: 
Č. 511/2014 zo dňa 31.03.2014 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z L. mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 19.05.2014 číslo: .../2014 

k protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove 
č. 511/2014 zo dňa 31.03.2014 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

Altematfva 1: 

vyhovuje 

protestu prOkurátora sp. zn. Pd 115/14/7707-5 zo dňa 12.05.2014 proti uzneseniu 
Mestského zastupiterstva v Prešove Č. 51112014 zo dňa 31.03.2014, ktorý bol doručený 
Mestu Prešov dňa 13.05.2014 

a zrušuje 

uznesenie 
v protestom 
časf d». 

Mestského 
prokurátora 

zastupiteľstva v Prešove 
napadnutej časti 

Č. 
(časf 

51112014 
a), 

zo 
časť 

dňa 
b), 

31.03.2
časf 

014 
c). 

Altematfva 2: 

nevyhovuje 

protestu prokurátora sp. zn. Pd 115/14m07-5 zo dňa 12.05.2014 proti uzneseniu 
Mestského zastupiterstva v Prešove Č. 511/2014 zo dňa 31.03.2014. ktorý bol doručený 
Mestu Prešov dňa 13.05.2014 
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OKRESNÁ PROKURATÚRA PREŠOV 


JII Masarykoya Č 16, QSO OJ PRE:>OV 
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Mesto Prešov ~ bs!~, "'~i~/J: __..__ lL_._.n:;;,l ,tr. __n~;::tkl): ..' __,_.I ____~ 

Hlavná 73 
! Došl.: t ~ -D5- 2014 \~~"~~~:;i;'o;, "s.-

~ 

080 68 Prešov ____.---1 

Prnc~v: 

:'Jj~>;llena ~;~iu G'.1;ifj r,:jty: p... '"' __ _._._---~~,... 
Váš list číslolzo dňa: Naše číslo: Prešov 

Pd 115/14/7707 -9 14, mája 2014 

Vec: Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove Č. 511/2014 zo dňa 31.03.2014 
- protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. b), § 26 zákona Č. 153/2001 Z. z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov- predloženie opatrenia prokurátora 

Dňa 13.05.2014 bol na podateľňu Mestského úradu v Prešove doručený protest 
prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove Č. 511/2014 zo dňa 
31.03.2014, proti časti a), b), cl, dl. 

Pravdepodobne pri zažurna!izovaní jednotlivých listov tohto protestu došlo 
k pochybeniu administratívnej zamestnankyne, keď listy mohli byť nesprávne 
zažurnalizované. Ak sa tak stalo, za tento nedostatok sa ospravedlňujem a opätovne 
Vám predkladám protest vo vyhotovení, ako sa nachádza v dozorovom spise tunajšej 
prokuratúry. 

Za spoluprácu a pochopenie ďakujem. 

Junii2i~?a\evaňá7 
okresný prokurátor 

Telefón Fax: E·mail: 
051/77 311 59 051! 77 24758 



ho,,';--* 

~ OKRESNA PROKURATÚRA PREŠOV 

Wyl. M,!sBrykova č. 16.08001 PREŠOV, tel. 051/77 311 59, fax: 051/77 247 58 

Pd 115/14f7707 - 5 V Prešove, 12.05.2014 

Mesto Prešov 
Meslské zastupitel'stvo 
Hlavná 73 

080 68 Prešov 

Vec; Uznesenie Meslského zastupiteľstva v Prešove č. 511/2014 zo dňa 31.03.2014
protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. b), § 26 zákona č. 153/2001 Z. z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov 

I. 

Proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Prešove Č. 511/2014 zo dňa 31.03.2014 
(ďalej v texte iba uznesenie), proti časti a), ktorou mestské zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu 
hlavného kontrolóra mesta Prešov v súlade s ustanovením § 18a zákona Č. 369/1990 Zb, 
o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov, ktorá sa bude konať 19.05.2014, proti 
časti b), ktorou mestské zastupiteľstvo poverilo prednostu Mestského úradu v Prešove 
zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov na úradnej 
tabuli mesta Prešov a spôsobom v mieste obvyklým - zverejnením na intemetovej stránke 
mesta Prešov a minimálne v jednom regionálnom a v jednom celoštátnom denníku 
v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení 
neskorš!ch predpisov, proti časti cl, ktorou mestské zastupiteľstvo schválilo spOsob 
a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov a náležitosti písomnej prihlášky 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov takto: 1. Spôsob voľby hlavného 
kontrolóra mesta Prešov sa uskutoční v deň konania voľby, t.j. 19.05.2014,2. Kvalifikačný 
predpoklad na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Prešov - ukončené minimálne 
úplné stredné vzdelanie, 3. Náležitosti prihlášky: - titul, meno a priezvisko, dátum 
narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje, - profesijný životopis s prehľadom doterajšej 
praxe a s uvedením pracovnej pozlcie, - úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní, - kópie dokladov o absolvovaní pripadného ďalšieho vzdelávania, 
doklad o bezúhonnosti, t.j. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, - čestné 
vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, - súhlas 
so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov, 4. Termín 
doručenia pisomných prihlášok do 05.05.2014 do 15.45 hod., 5, Miesto a spôsob 
doručenia pisomných prihlášok: Kandidát/kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra 
mesta Prešov musí písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného 
termínu doručiť na Mestský úrad v Prešove. Pri osobnom doručovani - do podateľne 
Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, prizemie č.d. 5. Pri doručovaní poštou na adresu 
- Primátor mesta Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov. Zalepenú 
obálku je potrebné označiť: "Voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov - neotvárať'., 6. 
Posúdenie podaných písomných prihlášok zabezpeči Komisia Mestského zastupiteľstva 
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v Prešove na otváranie obálok a vyhodnotenie plsomných prihlášok kandidátov na funkciu 
hlavného kontrolóra mesta Prešov, zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Prešove, ktorá najneskôr do 07.05.2014 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých 
uchádzačov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov. 7. 
Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá 
písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra mesta 
Prešov v súlade s § 18a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších 
predpisov. Úspešným uchádzačom bude Mestským úradom v Prešove zaslaná poštou 
pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov najmenej 9 dní pred jej konaním. 8. 
Každý kandidát/kandidátka má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta 
Prešov na vystúpenie pred poslancami Mestského v Prešove v rozsahu maximálne 5 
minút. 9. V súlade s ustanovenim § 18a ods. 3 zákona v zneni neskorších predpisov na 
zvolenie hlavného kontrolóra mesta je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezlska, 
mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého 
postúpia dvaja kandidáti, ktori ziskali v prvom kole volieb najväčši počet platných hlasov. 
V pripade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším 
počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý ziska najväčši 
počet platných hlasov. Pri rovností hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom; proti 
časti dl. ktorou mestské zastupiteľstvo zriadilo Komisiu Mestského zastupiteľstva v 
Prešove na otváranie obálok a vyhodnotenie písomných prihlášok kandidátov na funkciu 
hlavného kontrolóra mesta Prešova za jej členov zvolilo: 1 . Ing. Igora Andrejčáka, 2. 
JUDr. Reného Puchera, podávam podľa § 22 ods. 1 písm. b) § 26 zákona Č. 153/2001 Z. 
z. o prokuratúre v zneni neskorších predpisov (ďalej len "zákon o prokuratúre") 

PROTEST PROKURÁTORA 

Podľa § 22 ods. 2 písm. i) zákona o prokuratúre 

navrhujem: 

1) Prerokovať tento protest prokurátora na najbližšom zasadnutí mestského 

zastupitefstva. 


2) Zrušiť uznesenie v napadnutej časti (časť a), časť bI, časť cl, časť dl) 


Podľa § 26 ods. 2 zákona o prokuratúre, ak orgán verejnej správy protestu 
prokurátora vyhovie, je povinný do 30 dní od doručenia protestu podľa návrhu prokurátora 
uvedeného v proteste toto opatrenie zrušiť alebo nahradiť opatrením, ktoré bude v súlade 
so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Podľa § 26 ods. 7 zákona o prokuratúre, ak obec (mestská časť, mesto) nezruší na 
základe protestu prokurátora uznesenie obecného zastupiteľstva (miestneho 
zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva), môže prokurátor podať na súd návrh podľa 
osobitného zákona na zrušenie tohto uznesenia. 

Podľa § 26 ods. 8 veta prvá zákona o prokuratúre, rozhodnutie o proteste doručí 
orgán, ktorý o proteste rozhodoval, prokurátorovi. 

Podľa § 26 ods. 9 zákona o prokuratúre, proti rozhodnutiu o proteste prokurátora sa 
nemožno odvolať ani podať rozklad. 
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Podľa § 26 ods. 10 zákona o prokuratúre, účinnosť opatrenia, proti ktorému bol 
podaný protest prokurátora, sa pozastavuje uplynutím lehoty ustanovenej na vybavenie 
protestu (odsek 2); podľa takého opatrenia nemožno postupovať až do rozhodnutia o 
proteste prokurátora orgánom uvedeným v odseku 3. 

Podľa § 250 zf ods. 1 zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení 
neskorších predpisov, ak obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo, miestne 
zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku nezruší na základe protestu 
prokurátora svoje uznesenie, ktoré je v rozpore so zákonom, môže prokurátor podať na 
súd návrh na zrušenie tohto uznesenia. 

Odôvodnenie 

II. 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom zasadnutí konanom dňa 31.03.2014 
uznesením Č. 511/2014 : 
v časti a) v y h I á s i I o voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov v súlade s ustanovením 

§ 18a zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
ktorá sa bude konať 19.05.2014, 

v časti b) p o ver i I o prednostu Mestského úradu v Prešove zverejniť vyhlásenie dňa 
konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov na úradnej tabuli mesta Prešov 
a spôsobom v mieste obvyklým - zverejnením na internetovej stránke mesta 
Prešova minimálne v jednom regionálnom a v jednom celoštátnom denniku 
v termíne podľa § 18a ods. 2 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, 

v časti c) s ch v ä I i lospôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov 
a náležitosti pisomnej prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 
mesta Prešov takto: 

1. Spôsob voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov sa uskutoční v deň konania 
voľby, t.j. 19.05.2014. 

2. Kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Prešov
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

3. Náležitosti prihlášky: 

- titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje, 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície, 

- úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelani, 

- kópie dokladovo absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania, 

- doklad o bezúhonnosti, t.j. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom 


rozsahu, 
- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona Č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra 
mesta Prešov. 

4. Termín doručenia písomných prihlášok do 05.05.2014 do 15.45 hod .. 
5. Miesto doručenia písomných prihlášok: Kandidát/kandidátka na funkciu hlavného 

kontrolóra mesta Prešov musí písomnú prihlášku spolu s požadovanými 
dokladmi do stanoveného termínu doručiť na Mestský úrad v Prešove. Pri 
osobnom doručovaní - do podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, 

o 




prízemie č.d, 5. Pri doručovaní poštou na adresu - primátor mesta Prešov, 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov. Zalepenú obálku je potrebné 
označiť: "Voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov - neotvárať". 

6. Posúdenie podaných pisomných prihlášok zabezpeči Komisia Mestského 
zastupiteľstva v Prešove na otváranie obálok a vyhodnotenie písomných 
prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov, zložená 
z poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktorá najneskôr do 07.05.2014 
vyhodnoti splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov a vydá zoznam 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov. 

7. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky 
a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného 
kontrolóra mesta Prešov v súlade s § 18a zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadeni v znení neskorších predpisov. Úspešným uchádzačom bude Mestským 
úradom v Prešove zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra mesta 
Prešov najmenej 9 dní pred jej konaním. 

8. Každý kandidát/kandidátka má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra 
mesta Prešov na vystúpenie pred poslancami Mestského v Prešove v rozsahu 
maximálne 5 minút. 

9. V súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona v znení neskorších predpisov na 
zvolenie hlavného kontrolóra mesta je potrebný súhlas nadpolovíčnej vl:!čšiny 
všetkých poslancov mestského zastupiterstva. Ak ani jeden z kandidátov takú 
vl:!čšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé 
kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktori získali v prvom kole volieb 
najvačši počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola 
volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom 
kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý ziska najvl:!čší počet platných hlasov. 
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

v časti d) z r i a d i I o Komisiu Mestského zastupiteľstva v Prešove na otváranie obálok a 
vyhodnotenie písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 
mesta Prešova za jej členov zvolilo: 1. Ing. Igora Andrejčáka, 2. JUDr, Reného 
Puchera, 

Uznesenie mestského zastupiteľstva nadobudlo účinnosť dňa 07.04.2014. 

Na základe podnetu bola prokuratúrou preskúmaná zákonnosť predmetného 
uznesenia. V procese prijímania uznesenia neboli zistené nedostatky. 

Preskúmaním uznesenia bolo zistené, že napadnuté časti uznesenia sú v rozpore s 
právnymi predpismi uvedenými v bode III. tohto protestu. 

III. 

Podra čl. 2 ods. 3 Ústavy SR, štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej 
medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

Podra § 18 ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), hlavného kontrolóra voli a 
odvoláva obecné zastupiterstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon 
neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho 
zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného 
zastupiterstva podnikat' alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, 
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kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 
činnost'. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, 
lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladatefskú činnosť, publicistickú činnosť, 
literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku 
svojich maloletých detL Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so 
základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 

Podra § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, funkcia hlavného kontrolóra je 
nezlučiteľná s funkciou a) poslanca, b) starostu, cl člena orgánu právnickej osoby, ktorej 
zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, d} iného zamestnanca obce, el podra 
osobitného zákona. 

Podľa § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení, 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 dni funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného 
kontrolóra musí odovzdať svoju pisomnú prihlášku najneskôr 14 dni pred dňom konania 
voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri 
mesiace a doklad o vzdelaní. 

Podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadeni, na zvolenie hlavného kontrolóra je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú 
väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, 
do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet 
platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci 
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten 
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole 
volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného 
kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesen im. 

Podľa § 18a ods. 4 zákona o obecnom zriadení, ak výkon funkcie hlavného 
kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. al, b) alebo dl, vyhlási zastupiteľstvo 
nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia 
výkonu funkcie hlavného kontrolóra. 

Podľa § 18a ods. 5 zákona o obecnom zriadeni, hlavného kontrolóra volí obecné 
zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako 
deň nástupu do práce. 

Podľa § 18a ods. 8 zákona o obecnom zriadeni, výkon funkcie hlavného kontrolóra 
zaniká 
a) vzdaním sa funkcie, b) odvolaním z funkcie, c) uplynutím jeho funkčného obdobia, dl 
smrťou alebo vyhlásenim za mŕtveho, e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, 
ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na 
právne úkony obmedzená, f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol 
odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon 
trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, g) dňom, keď začal vykonávať 
funkciu podľa § 18 ods. 2. 

Podra § 18a ods. 9 zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo moze 
odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom 
poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, b) hrubo alebo opakovane 
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zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz pisomne 
upozornený obecným zastupiteľstvom, c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhláseni 
podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch. 

Podľa § 18a ods. 10 zákona o obecnom zriadeni, na odvolanie hlavného kontrolóra 
z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

IV. 

Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov napriek 
tomu, že má platne zvoleného kontrolóra mesta - Ing. Alexandra Ernsta. Mestské 
zastupiteľstvo zvolilo Ing. Alexandra Ernsta na zasadnutí konanom dňa 24.06.2013 
uznesením Č. 393/2013 za hlavného kontrolóra mesta. Tento sa ujal funkcie a túto aj 
riadne vykonával. Mestské zastupiteľstvo Ing. Alexandrovi Ernstovi uznesením Č. 511/2004 
zo dňa 31.03.2014 v časti e) schválilo ako hlavnému kontrolórovi na základe ustanovenia 
§ 18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení odmenu vo výške 30% za obdobie II. polroka 
2013. 

Funkčné obdobie zvoleného hlavného kontrolóra je šesť rokov. V súčasnosti 
nemožno konštatovať, aby uplynulo funkčné obdobie zvolenému hlavnému kontrolórovi 
mesta, ani aby bol tento odvolaný zo svojej funkcie postupom podľa § 18a ods. 9 zákona 
o obecnom zriadení, ani že by mu funkcia zanikla z niektorého z dôvodov podľa § 18a ods. 
8 zákona o obecnom zriadením. 

Nemožno konštatovať splnenie zákonných predpokladov na vyhlásenie voľby 
hlavného kontrolóra mesta za situácie, keď mesto má platne zvoleného hlavného 
kontrolóra mesta, ktorý nebol zákonným spôsobom odvolaný, ktorému funkcia nezanikla 
zo zákonných dôvodov, a ktorému by malo riadne funkčné obdobie uplynúť 01.07.2019. 

Na zasadnutie mestského zastupiteľstva konané dňa 20.02.2014 predložil Riaditeľ 
sekcie vnútornej správy a verejných činností Mestského úradu v Prešove materiál 
"Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov." Na mestskom zastupiteľstve 
konanom dňa 20.02.2014 informoval Primátor mesta Prešov poslancov mestského 
zastupiteľstva, že Ing. Alexandrovi Ernstovi zanikol mandát zo zákona. Poslancom 
mestského zastupiteľstva, ako to vyplýva zo zápisnice zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, malo byť predložené Oznámenie Primátora mesta Prešov o zániku funkcie 
a pracovného pomeru hlavného kontrolóra Mesta Prešov Č. 6665/2014 zo dňa 31.01.2014. 
K veci podal vysvetlenie Ing. Alexander Ernst. Následne bolo prijaté uznesenie č. 
502/2014, ktorým mestské zastupiteľstvo žiadalo primátora mesta pripraviť komplexnú 
pisomnú informáciu o postupe kontrolných mechanizmov mesta v prípade, ak mesto nemá 
hlavného kontrolóra. 

Primátor mesta v Oznámeni Primátora mesta Prešov o zániku funkcie 
a pracovného pomeru hlavného kontrolóra Mesia Prešov Č. 6665/2014 zo dňa 31.01.2014 
(ďalej v texte iba oznámenie) oznamuje Ing. Alexandrovi Ernstovi, že dňom 01.08.2013 mu 
podra § 18a ods. 8 písm. g) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zanikla ex lege funkcia hlavného kontrolóra mesta Prešov, 
v dôsledku čoho mu podľa § 18a ods. 11 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v zneni neskorších predpisov súčasne rovnakým dňom zanikol aj jeho pracovný pomer. 
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Svoje oznámenie odôvodňuje tým, že v obdobi od 01.07.2013 do 22.10.2013 mal 
Ing. Alexander Ernst vykonávať funkciu člena rady školy pri Materskej škole, Jurkovioova 
17, 080 01 Prešov, ktorej zriaďovatefom je Mesto Prešov a funkciu hlavného kontrolóra 
mesta Prešov súčasne. Ďalej uvádza, že zo strany Ing. Alexandra Ernsta nedošlo 
k vzdaniu sa členstva v rade školy ani do 30 dni po ustanovení do funkcie hlavného 
kontrolóra mesta Prešov dňa 01.07.2013, napriek tomu, že ustanovenie § 25 ods. 12 
písm. b) zákona Č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení níektorých zákonov mu vzdanie sa členstva v tejto rade školy 
umožňoval. Konštatuje, že primátor mesta Ing. Alexandra Ernsta dňa 22.10.2013 podfa § 
25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z.z. z funkcie člena Rady školy pri materskej 
škole, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov odvolal. Primátor mesta svoje oznámenie právne 
zdôvodňuje poukazom na ustanovenie § 18 ods. 2 pism. c) zákona o obecnom zriadení a 
ustanovenie § 18a ods. 8 písm. g) zákona o obecnom zriadenI. 

K uvedenému možno konštatovať nesprávne právne posúdenie veci Primátorom 
mesta Prešov. 

Právnym posúdením je činnosť orgánu verejnej správy, pri ktorej zo skutkových 
zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový 
stav. Nesprávne právne posúdenie je chybnou aplikáciou práva na zistený skutkový stav; 
dochádza k nej vtedy, ak orgán verejnej správy nepoužil správny (náležitý) právny predpis 
alebo ak sice aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval, alebo ak 
zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. 

Po preskúmaní na vec sa vzťahujúceho spisového materiálu možno konštatovať, 
že Ing. Alexandrovi Ernstovi nezanikla zo zákona funkcia hlavného kontrolóra mesta 
Prešov z dôvodov, ako to konštatuje Primátor mesta Prešov v oznámeni zo dňa 
31.01.2014. 

Primátor Mesta Prešov delegoval Ing. Alexandra Emsta s poukazom na 
ustanovenie § 25 zákona Č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej v texte iba zákon Č. 596/2003 Z.z.) za člena Rady školy pri Materskej škole, 
Bratislavská 3, Prešova za člena Rady školy pri Materskej škole, Jurkovičova 17, Prešov. 
Uvedené Ing. Alexandrovi Ernstovi oznámil listom Č. E/2263/2012 zo dňa 27.02.2012. 

Ing. Alexander Ernst listom zo dňa 02.07.2013 oznámil riaditefke Materskej školy, 
Bratislavská 3, Prešov, že dňa 01.07.2013 začal pôsobíť vo funkcii hlavného kontrolóra 
mesta Prešov. Taktiež jej dal na vedomie, že ako člen Rady školy končrm a už sa 
nebudem zúčastňovať zasadnutf Rady školy ako jej člen. Samozrejme, z titulu mojej 
súčasne} pracovnej pozrcie, sa zasadnutí rady školy na základe Vášho pozvania rád 
zúčastním. Pomoc pri hľadani riešeni problémov považujem naďalej za jednu zo svojich 
priorít. Tento list prevzala riaditefka Materskej školy, Bratislavská 3, Prešov dňa 
03.07.2013. Prevzatie písomnosti potvrdila svojím podpisom priamo na predmetný list. 

Ust s rovnakým znením zo dňa 02.07.2013 adresoval Ing. Alexander Emst aj 
riaditeľke Materskej školy, Jurkovičova 17, Prešov. Ust prevzala riaditeľka Materskej školy, 
Jurkovičova 17, Prešov dňa 02.07.2013. Prevzatie písomnosti potvrdila svojím podpisom 
priamo na predmetný list. 

Ing. Alexander Ernst listom doručeným na Mestský úrad Prešov dňa 02.10.2013 
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žiadal Primátora Mesta Prešov, aby ho odvolal z Rád škôl pri Materskej škole Bratislavská 
3, Prešov a Materskej škole Jurkovičova 17, Prešov. V liste uviedol: v súvislosti s mojím 
nástupom do funkcie hlavného kontrolóra mesta ste ma však doteraz z uvedených dvoch 
rád škôl oficiálne neodvolali. Týmto Vás žiadam, aby ste tak urobili a uvedené mi dali na 
vedomie. 

Primátor mesta Prešov následne odvolal Ing. Alexandra Ernsta ako delegovaného 
zástupcu Mesta Prešov z funkcie člena Rady školy pri Materskej škole, Jurkovičova 17, 
Prešova z funkcie člena Rady školy pri Materskej škole, Bratislavská 3, Prešov. Uvedené 
oznámil Ing. Alexandrovi Ernstovi listom Č. 12410/2013 zo dňa 22.10.2013. 

V prvom rade je potrebné uviesť, že v súlade s ústavne konformným 
výkladom príslušnej právnej úpravy, použijúc, nielen gramatický výklad, ale aj 
interpretačné postupy vo forme teleologického a systematického výkladu právnych 
noriem nie je funkcia člena rady školy pri materskej škole funkciou nezlúčiteľnou s 
výkonom funkcie hlavného kontrolóra podra kritérií v ustanoveni § 18 ods. 2 písm. 
c) zákona o obecnom zriadení. Funkcia člena rady školy (školského zariadenia) v 
materskej škole zriadenej obcou (mestom) nie je členstvom v orgáne právnickej osoby, 
ktorej zriad:o'{ateľom alebo zakladateľom je obec~élko~9 predpokladá zákon v ustanovení 
§ 18 ods. 2.~'-sm. c) zákona o obecnom zriadení. 

Zákon Č. 596/2003 Z.z. upravuje vo svojej deviatej časti pôsobnosť orgánov 
školskej samosprávy. 

Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z., rada školy, obecná školská rada a 
územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a 
presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a 
ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, 
posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škÔl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej 
správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. 

Podľa § 24 ods. 2 zákona Č. 596/2003 Z.z., rada školy sa zriaďuje pri školách podľa 
osobitného predpisu. 

Podľa § 24 ods. 3 písm. a) zákona Č. 596/2003 Z.z., rada školského zariadenia sa 
zriaďuje v predškolských zariadeniach. 

Podľa § 24 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z., rada školy a) uskutočňuje výberové 
konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4, b) navrhuje na základe výberového konania 
kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa 
alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá 
vždy s odôvodnením, d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo 
školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku 
skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7. 

Rada školy je samostatným samosprávnym kolektívnym orgánom. Rada školy 
zriadená pri škole (zriadenej mestom) alebo rada školského zariadenia zriadená v 
predškolskom zariadení (zriadeným mestom) nie je orgánom právnickej osoby zriadenej 
mestom. Ide o správny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy 
žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancova ostatných zamestnancov v oblasti 
výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly. Z pohradu školskej problematiky sa 
vyjadruje k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov 
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obcí a samosprávnych krajov. Právnická osoba, pri ktorej je tento správny orgán zriadený 
nerozhoduje o jeho pôsobnosti, ani o jeho zloženI. Cinnosť tohto správneho orgánu 
upravuje priamo zákon č. 59612003 Z.z. Z pohľadu § 18 ods. 2 písm. c) zákona o obecnom 
zriadeni, nie je možné stotožťiovať napríklad členstvo v orgáne obchodnej spoločnosti 
zriadenej alebo založenej mestom (funkcia nezlučiteľná s výkonom funkcie hlavného 
kontrolóra) s členstvom v rade školy. 

Možno poukázať aj na ustálenú rozhodovaciu prax ústavného súdu ohľadom 
právnych noriem. Ústavný súd zdôrazňuje, že k výkladu právnych predpisov a ich 
inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v takom prípade, keď 
sa text môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu 
zákona, ako aj v záujme ochrany ústavnoprávnych principov vrátane ochrany základných 
práv. Jazykový výklad môže totiž v zmysle ustálenej judikatúry ústavného súdu 
predstavovať len prvotné priblíženie sa k obsahu právnej normy, ktorej nositerom je 
interpretovaný právny predpis; na overenie správnosti či nesprávnosti výkladu, resp. na 
jeho doplnenie či spresnenie potom slúžia ostatné interpretačné prístupy postavené na 
roveťi gramatickému výkladu, najmä teleologický a systematický výklad vrátane ústavne 
konformného výkladu, ktoré sú spôsobilé v kontexte racionálnej argumentácie 
predstavovať významný korektív pri zistení obsahu a zmyslu aplikovanej právnej normy (I. 
ÚS 351/2010, m. m. I. ÚS 306/2010). 

Vzhľadom na uvedené teda možno konštatovať, že členstvo v rade školy 
(školského zariadenia) zriadenej mestom nespôsobuje zánik funkcie hlavného kontrolóra. 

V druhom rade je potrebné uviesť, že Ing. Alexander Ernst sa bezprostredne 
po začatí výkonu funkcie hlavného kontrolóra Mesta Prešov vzdal funkcie člena 
Rady školy pri Materskej škole, Jurkovičova 17, Prešova funkcie člena Rady školy 
pri Materskej škole, Bratislavská 3, Prešov. 

Aj pri použiti gramatického výkladu právnych noriem, ako to použil Primátor mesta 
Prešov (vychádzajúc z konštrukcie nezlučiteľnosti funkcie hlavného kontrolóra a funkcie 
člena rady školy), nemožno konštatovať zánik funkcie hlavného kontrolóra Ing. 
Alexandrovi Ernstovi. 

Ing. Alexander Ernst s náležitou starostlivosťou, eliminujúc prípadné otázky 
ohľadom vzniku nezlučiteľnosti funkcií hlavného kontrolóra a člena v radách školských 
zariadení adresoval Primátorovi Mesta Prešov bezprostredne po jeho zvolení do funkcie 
hlavného kontrolóra mesta a ešte predtým, ako sa tejto funkcie ujal prejav vôle smerujúci k 
jeho odvolaniu z funkcií člena v radách predškolských zariadení, v ktorých pôsobil ako 
delegovaný zástupca zriaďovateľa. 

Ing. Alexander Ernst vychádzajúc z konštrukcie o nezlučiteľnosti funkcií hlavného 
kontrolóra a funkcie člena v rade školy zriadenej mestom (ktorú si osvojil aj Primátor 
mesta Prešov, a ktorú možno považovať za rozpornú s ústavne konformným výkladom) na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove konaného dňa 24.06.2013 uvíedol: Zároveň 
upozorňujem, že ako neposlanec a hlavný kontrolór mesta od 01.07.2013, nemóžem ďalej 
vykonávať funkciu predsedu sociálnej a bytovej Komisie pri Mestskom zastupiteľstve v 
Prešove, funkciu člena Komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 
pri Mestskom zastupiteľstve v Prešove, člena školských rád pri MŠ Jur!<ovičova a MŠ 
Bratislavská a bez súhlasu mestského zastupiteľstva, tiež nemôžem vykonávať funkciu 
člena predstavenstva Technických služieb mesta Prešov, a.s. 
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Mestskému zastupiteľstvu v Prešove konanému dňa 24.06.2013 predsedal 
Primátor Mesta Prešov. ktorý aj podpísal zápisnicu zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, v ktorej je tento prejav Ing. Alexandra Ernsta zaznamenaný. 

Podľa § 25 ods. 5 zákona Č. 596/2003 Z.z., členmi rady školy pri základnej škole, 
základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, materskej 
škole, základnej umeleckej škole alebo členmi rady školského zariadenia pri školskom 
internáte a centre voľného času sú dvaja zvoleni zástupcovia pedagogických 
zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, štyria zvolení 
zástupcovia rodičov, ktori nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria 
delegovani zástupcovia zriaďovateľa. 

Podľa § 25 ods. 12 zákona Č. 596/2003 Z.z., členstvo v orgánoch školskej 
samosprávy zaniká a) uplynutim funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy, b) 
vzdanim sa členstva, cl ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 11, d) ak 
zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy 
alebo školského zariadenia prestane byt' zamestnancom školy alebo školského 
zariadenia, el ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byt' žiakom školy alebo 
školského zariadenia, 1) ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom 
školy, g) odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6, h) odvolaním delegovaného 
zástupcu zriaďovateľa, il obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne 
úkony, j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho. 

Ing. Alexander Ernst teda upozornil Primátora Mesta Prešov - orgán, ktorý ho do 
funkcie člena rady školy delegoval na potrebu ho odvolať. 

Následne sa naviac vzdal funkcie člena Rady školy pri Materskej škole, Jurkovičova 
17, Prešov a funkcie člena Rady školy pri Materskej škole, Bratislavská 3, Prešov. Listy 
adresované a doručené riaditeľkám školských zariadení možno považovať za prejav vôle 
spočívajúci v vzdani sa funkciI. Hoci v nich neuviedol výslovne slovné spojenie o vzdani 
sa funkcie, právny úkon vyjadrený slovami treba vykladať nielen podla jeho jazykového 
vyjadrenia, ale najmä tiež podla vôle toho, kto právny úkon urobil. Nemožno namietať ani 
proti postupu spočívajúcemu v oznámení vzdania sa členstva riaditeľke školy, pri ktorej je 
orgán zriadený. 

Mám zato, že je prípustný aj tento zákonný dôvod zániku funkcie člena rady školy
delegovaného zástupcu zriaďovatela, nakoľko nikoho nemožno nútiť vykonávať funkciu 
proti jeho vôli. 

Keďže Primátor mesta Prešov nekonal a neodvolal Ing. Alexandra Ernsta z funkcií 
člena v radách školských zariadení, Ing. Alexander Ernst ho opätovne tentoraz listom 
doručeným Mestskému úradu v Prešove dňa 2.10.2013 požiadal aby ho z týchto funkcií 
oficiálne odvolal. Primátor Mesta Prešov ho odvolal ako delegovaného zástupcu 
zriaďovatela v radách škôl dňa 22.10.2013. 

Naopak, nečinnosť možno konštatovať v postupe Primátora mesta Prešov, ktorý bol 
informovaný, že Ing. Alexander Ernst je členom v radách školských zariadení (sám ho dq 
funkcií menoval), bol Ing. Ernstom upozornený. že je ho potrebné z funkcii odvolať 
(predsedal mestskému zastupiteľstvu, na ktorom na nezlučiteľnosť funkcií Ing. Alexander 
Ernst upozorňoval; k samotnej nezlučiteľnosti oboch funkcií sa vyjadrujem vyššiel_8 
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nekonal až do októbra 2013, kedy ho z funkcií odvolal na základe osobitnej a opakovanej 
výzvy zo strany Ing. Alexandra Ernsta. 

Vzhľadom na uvedené nemožno konštatovať zánik funkcie Hlavného 
kontrolóra Mesta Prešov Ing. Alexandrovi Ernstovi. Vzhľadom na uvedené nemožno 
konštatovať zákonnosť vyhlásenia nove; voľby hlavného kontrolóra Mesta Prešov. 
Vzhľadom na uvedené ;e nezákonné brániť Ing. Alexandrovi Ernstovi v riadnom 
výkone jeho funkcie. 

Interpretáciu právnych noriem Primátorom mesta Prešov argumentujúc prílišnou 
tvrdosťou právnych predpisov ohľadom nezlučiteľnosti výkonu funkcií možno označiť za 
rozpomú s aktuálnou rozhodovacou praxou Ostavného súdu SR ohľadom nezlučiteľnosti 
výkonu vo vzťahu ku verejným funkciám. Analogicky poukazujem v tejto súvislosti na 
nález Ostavného súdu SR IV. OS 9212012. Ostavný súd SR okrem iného konštatoval, že 
ak zákonodarca vytvorí mechanizmy, ktorými sa má chrániť verejný záujem na riadnom, 
nezávislom a nestrannom výkone verejnej funkcie určením činnosti, ktoré sú nezlučitefné 
s výkonom verejnej funkcie, vyplýva mu z čl. 30 ods. 1 a 4 ústavy povinnosť vytvoriť takú 
právnu úpravu, ktorá by uchádzačovi o volenú funkciu umožňovala ukončiť činnosť 
nezlučiteľnú s funkciou voleného funkcionára až potom, ako bol na výkon funkcie zvolený, 
a tak, aby sa výkonu volenej funkcie mohol riadne ujať. Ak takáto právna úprav,,! 
neexistuje, je úlohou súdu. povinnosťou ktorého je poskytnúť ochranu základným právam 
a slobodám, interpretovať pri slušné právne normy tak, aby nedošlo k neprípustnému 
popretiu základného práva podfa čl. 30 ods. 4 ústaw. 

V tejto súvislosti možno poukázať aj na ďalšiu aktuálnu rozhodovaciu činnosť 
Ostavného súdu SR. Základné právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám za 
rovnakých podmienok garantované čl. 30 ods. 4 ústavy by strácalo akýkoľvek právny 
význam, ak by príslušný orgán verejnej moci osobe, ktorá bola do príslušnej verejnej 
funkcie zákonom ustanoveným spôsobom ustanovená, neumožnil riadny výkon tejto 
verejnej funkcie (I. Os 71/2012, IV. OS 46/2011). 

Akceptácia záveru o zániku funkcie hlavného kontrolóra Mesta Prešov Ing. 
Alexandrovi Ernstovi z dôvodov uvedených v oznámeni zo dňa 31.01.2014 a zvolenie 
ďalšieho hlavného kontrolóra Mesta Prešov by vykazovalo známky arbitrárnosti a svojvôle. 
O arbitrárnosti a svojvôli pri výklade a aplikácii zákonného predpisu orgánom verejnej' 
správy je možné hovoriť v pripade, ak by sa tento natoľko odchýlil od znenia príslušných 
ustanovení, že by zásadne poprel ich účel a význam. 

Zároveň dávam do pozornosti, že Primátorovi mesta Prešov bolo dnešného dňa 
adresované tunajšou prokuratúrou upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona o 
prokuratúre za účelom odstránenia nezákonnosti v jeho postupe pri oznámení Ing. 
Alexandrovi Ernstovi o zániku jeho funkcie zo zákonných dôvodov. Primátorovi mesta 
Prešov bolo navrhnuté bezodkladne po doručeni upozornenia prokurátora umožniť II1J;h 
Alexandrovi Ernstovi nerušený výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Prešov. 
Primátorovi mesta Prešov bolo navrhnuté, umožniť platne zvolenému Hlavnému 
kontrolórovi mesta Prešov Ing. Alexandrovi Emstovi (zvolený uznesením Mestské,ho 
zastupiteľstva Mesta Prešov Č. 393/2013 zo dňa 24.06.2014) výkon kontrolnej činnosti a 
teda kontrolu účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaJ1L~ 
majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa. 
osobitných predpisov. 
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Dobrému výkonu verejnej správy ako univerzálnej zásade zodpovedá len taký 
režim postupu a rozhodovania orgánov verejnej správy, v rámci ktorého bude 
dodržaná zákonnosť. Bolo by v rozpore s touto univerzálnou zásadou, v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a princlpom právneho štátu, pokiaľ by v 
Meste Prešov mes1ské zastupiteľstvo zvolilo dvoch hlavných kontrolórov mesta. 

Vychádzajúc z pnnclpu právneho štátu, podra ktorého zákon platí pre všetky 
subjekty, ktoré svoje práva a povinnosti v rámci štátu vykonávajú, nie je možné, aby 
verejná moc samosprávnych subjektov, teda aj obce či mestá, si vytvárali akési od štátnej 
moci nezávislé právo, 

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti je podanie protestu prokurátora 
zákonné a dôvodné. 

",,,,,f;; l?r·~/r' 

l" ~'-'7:;)'",,:;';.-: '\ i~levaňák.~ r·\'·,l <::.' 
ný prokurátorO. i:}~;, ~l 
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Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

Mesto Pre!ov 

UZNESENIE 
, 

ZO XL VIII. riadneho zasadnutia 


Mestského zastupiteľstva v Pre!ove 


dňa: 31.3.2014 	 lislo: 51112014 

k vyhlá.!ieoiu vol'by hlavného kontrolóra mesta Prdov 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

a} vyhlasuje 

voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov vsúlade s ustanoverum § 18a zákona 

č. 36911990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov, ktorá sa bude konať dňa 

19.05.2014; 

b) 	 poveruje 

prednO!!tu Mestského úradn v Prdove 

zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov na úradnej tabuli 

mesta Prešov a spôsobom v mieste obvyklým - zverejnením na internetovej stránke mesta 

Prešov a minimálne v jednom regionálnom a v jednom celoštátnom denníku v termíne podľa 

§ 18a ods. 2 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskodích predpisov~ 

e) 	 se h vaľ uje 

spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov a náležitosti písomnej 

prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov takto: 

l. Spôsob voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov sa uskutoční v deň konania voľby, t. j. 

19.05.2014. 

2. Kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Prešov; 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 
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3. 	 Náležitosti pfsomnej prihlášky: 

- titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje, 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície, 

- úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- kópie dokladovo absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávanía, 

- doklad o bezúhonnosti, t. j. výpis z registra trestov nie staršl ako 3 mesiace, 

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu, 


súhlas SO zverejnenfm a spracovaním osobných údajov podľa zákona 


č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonanía voľby hlavného 


kontrolóra mesta pre§ov. 


4. 	 Termin doručenia písomných prihlášok: do 05.05.2014 do 15.45 hod. 

5. 	 Miesto a spôsob doručenia pfsomných prihlášok: 

Kandidát/kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov musi pfsomnú 

prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu doručit' na Mestský 

úrad v Pre§ove. Pri osobnom doručovaní - do podateľne Mestského úradu v Prešove, 

Hlavná 73, prízemie, č. d. 5. Pri doručovaní po§tou na adresu - Primátor mesta Prešov, 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Pre§ov. Zalepenú obálku je potrebné 

označiť: "Vol'ba hlavného kontrolóra mesta Prešov - neotvárať". 

6. 	 Posúdenie podaných plsomných prihlášok zabezpeči Komisia Mestského zastupitel'stva 

v Pre§ove na otváraníe obálok a vyhodnotenie plsomných prihlášok kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov, zložená z poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Prešove, ktorá najneskôr do 07.05.2014 vyhodnoti splnenie podmienok 

jednotlivých uchádzačov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

mesta Prešov. 
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7. 	 Uchádzač. ktorý splní kvalifikačný predpoklad. náležitosti písomnej prihlášky a včas 

podá plsomnú prihlaWcu bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra 

mesta Prešov v súlade s § 18a zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Úspešným uchádzačom bude Mestským úradom v Prešove zaslaná 

poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov najmenej 9 dní pred jej 

konaním. 

8. 	 Každý kandidátIkandidátka má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta 

Prešov na vystúpenie pred poslancami Mestského zastupiteľstva v Prešove v časovom 

rozsahu maximálne 5 minút. 

9. 	 V súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona Č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskoršich predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra mesta je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden 

z kandidátov takú väčšinu nezíska. mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi 

vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dV<\Ía kandidáti, ktorí získali v prvom 

kole volieb najväčší počet platných hlasov. V pripade rovnosti hlasov do druhého kola 

volieb postupujú všetci kandidáti s najvllčším počtom platných hlasov. V druhom kole 

volieb je zvolený ten kandidát, ktorý ziska najväčši počet platných hlasov. pri rovnosti 

hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom; 

d) 	zriaďuje 

Komisiu Mestského zastupiteľstva v Prešove na otváranie obálok a vyhodnotenie 

písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešova za jej 

členov volf: 

l. 	Ing. Igora Andrejčáka, 

2. 	 JUDr. Reného Puchera; 
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e) 	 sch val' uje 

na základe ustanovenia § 1Se bod 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni odmenu 

vo výške 30 % hlavnému kontrolórovi mesta Prešov Ing. Alexandrovi Ernstovi za 

obdobie II. polroka 2013. 

~. 
.-/~'~--07. 04. 10\4 	 _ .. _-_..~ 

----	 / -
JUDr. Pavel HA G Y AR I 

primátor mesta 

Dostanú: 	 Overovatelia: 

podľa rozdeľovnika JUDr. Katarina ĎU~skáJ 
PhDr. Milan Laca l1- 'I 

Mgr. Stanislav Ferenc 
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