
 

 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
 

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 19. 05. 2022 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  

  

Správa komisie z otvorenia obálok a kontroly podaných 
prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Rožňava 
 
Predkladá: 

Mgr. Michal Drengubiak 

zástupca primátora mesta 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave 

 

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

Správu komisie z otvorenia obálok a kontroly 

podaných prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra 

mesta Rožňava 

 

k o n š t a t u j e , ž e 

1. prihlášku pre voľbu hlavného kontrolóra mesta 

Rožňava predložila uchádzačka: 

JUDr. Katarína Balážová 

2. menovaná spĺňa podmienky účasti na voľbe 

hlavného kontrolóra mesta Rožňava 

3. uznesením Mestského zastupitelstva v Rožňave č. 

36/2022 zo dňa 31. 03. 2022 mestské zastupiteľstvo 

stanovilo spôsob vykonania volby hlavného 

kontrolóra mesta tajným hlasovaním 

v o l í  

volebnú komisiu v zložení : ……………………. 

………………………………………………….. 

 
 

 

 

Prerokované : 

 

 

Vypracovala: 

JUDr. Judita Jakobejová 

 
Materiál obsahuje: 

Správu komisie z otvorenia obálok 

a kontroly podaných prihlášok pre voľbu 

HK 

Prihlášku a profesijný životopis 

kandidáta na funkciu HK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesením MZ v Rožňave č. 36/2022 zo dňa 31. 03. 2022 Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave zvolilo komisiu na otvorenie obálok a kontrolu podaných prihlášok pre voľbu 

hlavného kontrolóra mesta Rožňava v zložení: 

Mgr. Dionýz Kemény 

Mgr. Matúš Bischof  

Miroslav Demény 

Otvorenie obálok a kontrolu podaných prihlášok pre voľbu  hlavného kontrolóra mesta 

Rožňava vykonali p. Kemény, Bischof a Demény. 

Zápisnica je pripojená k materiálu.  

 
 

 



Z á p i s n i c a  

z otvorenia obálok a kontroly podaných prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta  

Rožňava zo dňa 06. 05. 2022 

 

 

     Uznesením MZ v Rožňave č. 36/2022 zo dňa 31. 03. 2022 Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave zvolilo komisiu na otvorenie obálok a kontrolu podaných prihlášok pre voľbu 

hlavného kontrolóra mesta Rožňava v zložení: 

Mgr. Dionýz Kemény 

Mgr. Matúš Bischof  

Miroslav Demény 

 

Otvorenie obálok a kontrolu podaných prihlášok pre voľbu  hlavného kontrolóra mesta 

Rožňava vykonali p. Kemény, Bischof a Demény. 

 

Komisia konštatovala, že do určeného termínu, t. j. do 06. 05. 2022 do 15.00 hod. bola 

doručená do podateľne Mestského úradu v Rožňave jedna obálka s označením: „ Voľba 

hlavného kontrolóra – neotvárať“. 

 

 

Prihlášku podali: 

1. JUDr.  Katarína Balážová 

 

 

 Komisia konštatovala, že všetci prihlásení spĺňajú kvalifikačné predpoklady 

a prihlášky obsahovali všetky požadované náležitosti uvedené v „ oznámení o vyhlásení 

voľby hlavného kontrolóra mesta Rožňava“ : 

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj 

/mail, telefón/ 

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a nariadení EU o GDPR  na účel 

vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní MZ 

- úradne overená fotokópiou príslušného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní, resp. iné doklady o ďalšom vzdelávaní 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s 

uvedením pracovnej pozície 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 

ods.4 písm. a/ zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov /vyplnená 

žiadosť o výpis z registra trestov, výpis z registra trestov si vyžiada 

mesto Rožňava 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

- čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 

ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie 

hlavného kontrolóra mesta, 

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká 

alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, 

kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

 



Komisia záverom konštatovala, že prihlásená spĺňa podmienky účasti na voľbe 

hlavného kontrolóra mesta Rožňava, ktorá sa uskutoční dňa 19. 05. 2022 na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Rožňave. 

 

 

Mgr. Dionýz  Kemény v.r. 

 

Mgr. Matúš Bischof v.r.    

 

Miroslav Demény  v.r.    

  

 

 

 

 

 

Zapísala: J. Jakobejová  v.r. 



JUDr. Katarína Balážová  Zlatá 18   048 01  Rožňava 

 

 

Mesto Rožňava 

Ul. Šafárikova 29 

048 01 Rožňava 

 

V Rožňave dňa 25. 4. 2022  

 

VEC: Prihláška na pozíciu hlavného kontrolóra Mesta Rožňava. 

 

Mesto Rožňava na základe uznesenia MZ č. 36/2022 zo dňa 31. 3. 2022 vyhlásilo voľbu 

hlavného kontrolóra Mesta Rožňava. 

Prihlasujem sa na pozíciu hlavného kontrolóra Mesta Rožňava.  

 

Moje osobné údaje a prílohy na základe podmienok uvedených vo  vyhlásení voľby 

hlavného kontrolóra: 

 

1. Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Balážová, rodená Kerekešová 

2. Narodená :  

3. Bydlisko:  Zlatá 18, 048 01  Rožňava 

4. Mail: katarina.balazova01@gmail.com, katarina.balazova@roznava.sk 

5. Kontakt: mobil 

 

Prílohy: 

 

1/  Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície. 

2/ Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení EU o GDPR na  účel 

vykonania voľby hlavného kontrolóra. 

3/  Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a/ zákona č. 

330/2007 Z. z. o registri trestov. 

4/ Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. 

5/ Čestné prehlásenie, že nevykonávam funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. 

z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

6/ Informácia o tom, že ku dňu podania prihlášky nepodnikám a nevykonávam inú zárobkovú 

činnosť, nie som členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, 

ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

7/ Overený doklad o dosiahnutí vysokoškolského vzdelania /diplom/. 

8/ Overený doklad o získaní titulu JUDr. 

9/ Fotokópie osvedčení o priebežnom vzdelávaní. 

 

mailto:katarina.balazova01@gmail.com


Životopis 

 
JUDr. Katarína Balážová, rodená Kerekešová 

Zlatá 18 048 01  Rožňava 

Telefón :  

e-mail: katarina.balazova@roznava.sk, katarina.balazova01@gmail.com 

 

 

Vzdelanie: 

 

1982 – 1986      Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

1978 -  1982      Stredná ekonomická škola v Rožňave 

 

Doplnkové vzdelanie: 

 

November 2019 – júl 2020 – absolvovanie priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov 

v podobe pravidelných viacdňových polročných stretnutí 

November 2017 – apríl 2019  – absolvovanie priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov 

v podobe pravidelných viacdňových polročných stretnutí 

November 2017 – apríl 2018 – absolvovanie priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov 

v podobe pravidelných viacdňových polročných stretnutí 

November 2015 – apríl 2017 – absolvovanie priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov 

v podobe pravidelných viacdňových polročných stretnutí 

November 2013 – apríl 2015 – absolvovanie priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov 

v podobe pravidelných viacdňových polročných stretnutí 

November 2013 – apríl 2014 absolvovanie priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov 

v podobe pravidelných viacdňových polročných stretnutí /konferencií/ 

November 2011 – apríl 2012 absolvovanie priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov 

v podobe pravidelných viacdňových polročných stretnutí /konferencií/ 

Október 2009 – apríl 2011 absolvovanie priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov 

v podobe pravidelných viacdňových polročných stretnutí /konferencií/ 

Október 2009 – apríl 2010 absolvovanie priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov 

v podobe pravidelných viacdňových polročných stretnutí /konferencií/ 

Október 2007 – apríl 2008 absolvovanie priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov 

v podobe pravidelných viacdňových polročných stretnutí /konferencií/ 

September 2007 – november 2007   Kurz anglického jazyka pre začiatočníkov, 

organizovaný firmou Ing. Marián Bilický – Trade management consulting – získané 

osvedčenie 

Apríl 2007 –  absolvovanie priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov – získané 

osvedčenie 

September 2005 – október 2005  Kurz Hlavný kontrolór obcí SR – získané osvedčenie 

Máj 2004 – Odborný seminár na tému: Kontrolná činnosť NKÚ SR a jej harmonizácia s EÚ 

 

 

Pracovné skúsenosti 

 

2003 – doteraz   Mesto Rožňava 

                           Pozícia: hlavný kontrolór mesta 

1991 – 2003       Obvodný úrad práce v Rožňave, Okresný úrad práce v Rožňave 

                           Pozícia: riaditeľka obvodného úradu práce, vedúca oddelenia zamestnanosti,  
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                           riaditeľka okresného úradu práce 

1986 – 1991       Jednotné roľnícke družstvo Jablonov n/ Turňou so sídlom v Hrhove 

                           Pozícia: právnik 

 

 

Jazykové znalosti 

 

Maďarský jazyk – aktívne slovom aj písmom 

Nemecký jazyk - pasívne 

Ruský jazyk – mierne pokročilý 

                                                            

Počítačové znalosti 

 

Internet /e-mail, www/ - pokročilý 

Microsoft Word - pokročilý                   

 

Vodičský preukaz 

 

Skupina B 

  

Vlastnosti a záujmy 

 

Vlastnosti: Flexibilita, komunikatívnosť, empatia, odolnosť voči stresu, tvorivosť, zmysel pre 

zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,  

Výhoda: prax v samospráve od roku 2003  

Záujmy: Cestovanie, literatúra, záujem o verejné dianie            

 

      

 

 

 

V Rožňave dňa 25. 04. 2022 


