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UZNESENIE MsZ č. 1-....../2020 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov  

berie na vedomie 

 

informáciu o doručení upozornenia prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. 

o prokuratúre v znení neskorších predpisov vo veci odchodu hlavnej kontrolórky na materskú 

dovolenku 

 

 
Dôvodová správa: 

 

Dňa 10.06.2020 bolo mestu Pezinok doručené upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 

zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vo veci odchodu hlavnej 

kontrolórky na materskú dovolenku. 

 

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Pezinok po preskúmaní spisového materiálu 

vzťahujúcemu sa k ustanoveniu Ing. Anny Taškárovej (rod. Sobotovej) do funkcie hlavného 

kontrolóra mesta Pezinok a jej odchodu na materskú dovolenku, v upozornení okrem iného 

uviedla, že: z dôvodu čerpania materskej dovolenky hlavná kontrolórka mesta Pezinok Ing. 

Anna Taškárová, PhD., dňa 03.12.2019 vydala Poverenie na vykonanie kontrol v roku 2020, 

ktorým poverila Mgr. Renátu Fabiankovičovú, zamestnankyňu Útvaru hlavnej kontrolórky 

mesta Pezinok, na vykonanie niekoľkých kontrol. Súčasne hlavná kontrolórka mesta Pezinok 

Ing. Anna Taškárová, PhD., dňa 03.12.2019 vydala Poverenie na vykonanie kontrol mimo 

plánu kontrolnej činnosti v roku 2020 zo dňa 03.12.2019, ktorým poverila Mgr, Renátu 

Fabiankovičovú, zamestnankyňu Útvaru hlavnej kontrolórky mesta Pezinok. 

 

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej iba „zákon o obecnom zriadení“) hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné 

zastupiteľstvo. 

 

Zákonná úprava procesu voľby hlavného kontrolóra jednoznačne indikuje nezastupiteľnosť 

tejto fyzickej osoby nielen čo sa týka jeho právomocí, ale predovšetkým vo vzťahu k 

zodpovednosti hlavného kontrolóra za výkon jemu prislúchajúcej kontroly. 

 



Prokurátorka má za to, že vydaním vyššie uvedených poverení hlavnej kontrolórky z 

03.12.2019 došlo k presunu jej vlastných kompetencií a úloh v oblasti kontroly na 

zamestnankyňu Útvaru hlavnej kontrolórky mesta Pezinok, pričom týmto spôsobom bola 

vyriešená situácia v súvislosti s jej odchodom na materskú dovolenku, počínajúc dňom 

04.12.2019. 

 

Za horeopísaných okolností považovala prokurátorka za nutné zdôrazniť, že z dôvodu 

čerpania materskej dovolenky fyzickej osoby zvolenej do funkcie hlavného kontrolóra mesta 

Pezinok a zjavnej nezákonnosti postupu spočívajúceho v poverení inej fyzickej osoby na 

plnenie úloh výhradne prináležiacich hlavnému kontrolórovi v súčasnosti funkcia hlavného 

kontrolóra mesta Pezinok nie je vykonávaná, čo považuje za závažné narušenie fungovania 

mesta Pezinok ako samosprávneho subjektu. Akcentovala potrebu okamžitej nápravy takéhoto 

stavu. 

 

Nad rámec vyššie uvedeného podotkla, že obecné zastupiteľstvo má v zmysle § 15 zákona o 

obecnom zriadení možnosť zriaďovať aj vlastné kontrolné orgány, odlišné od osoby hlavného 

kontrolóra. Poukázala na paralelu medzi zodpovednosťou hlavného kontrolóra obecnému 

zastupiteľstvu a povahou takýchto ad hoc orgánov ako komisií zložených z poslancov 

obecného zastupiteľstva - v dôsledku voľby takéhoto riešenia vzniknutej situácie by teda 

nedošlo k vychýleniu rovnováhy medzi jednotlivými orgánmi obce tak, ako ju ustanovuje 

zákon o obecnom zriadení. 

 

Prokurátorka na základe podaného upozornenia navrhla: 

1. bezodkladne oboznámiť s obsahom upozornenia prokurátora poslancov Mestského 

zastupiteľstva mesta Pezinok, 

2. prijať opatrenia za účelom odstránenia zisteného stavu, ktorý je zjavne v rozpore so 

zákonom, 

3. prijať opatrenia, aby v budúcnosti k takýmto porušeniam zákonnosti nedochádzalo, 

4. informovať ma o prijatých opatreniach a to v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia 

tohto upozornenia. 

 

V zmysle návrhu prokurátorky je upozornenie prokurátorky predložené poslancom Mestského 

zastupiteľstva mesta Pezinok na oboznámenie. 

 

Celé znenie upozornenia prokurátora tvorí prílohu tohto materiálu. 

 

Prílohy: 

1. Upozornenie prokurátora 

 

 

 

Spracoval dňa 15.06.2020  

Mgr. Katarína Bálintová, právnik MsÚ v Pezinku 














