MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER
Dôvodová správa
k bodu č. 9 na XII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever
Podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vyhlasuje starosta voľbu kontrolóra Miestneho úradu Mestskej časti
Košice - Sever.
Podľa § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení deň konania voľby hlavného kontrolóra
vyhlási miestne zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40
dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného
obdobia doterajšieho kontrolóra. Kandidát na funkciu kontrolóra musí odovzdať svoju
písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na miestnom úrade.
Podľa § 18a ods. 3 posledná veta ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví miestne zastupiteľstvo uznesením.
Na základe uvedených skutočností sa navrhujú tieto termíny:
- vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra miestnym zastupiteľstvom sa uskutoční 14.12.2020,
- termín odovzdania prihlášky je do 25.02.2021 vrátane,
- voľba sa uskutoční na plánovanom zasadnutí miestneho zastupiteľstva – 12.03.2021.
Kvalifikačné predpoklady kandidátov:
Zákonným kvalifikačným predpokladom na funkciu kontrolóra je ukončené minimálne úplné
stredné vzdelanie (§ 18a ods. 1 zákona o obecnom zriadení), pričom toto vzdelanie je definované
v § 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v
znení neskorších predpisov. Uvedený kvalifikačný predpoklad (požiadavku na vzdelanie) nie je
možné rozširovať rozhodnutím mestského zastupiteľstva napr. na požiadavku vzdelania vyššieho
stupňa.

Hlavný kontrolór je súčasne zamestnancom v postavení vedúceho zamestnanca podľa zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (§ 18 ods.
1 druhá veta zákona o obecnom zriadení), preto sa na neho vzťahujú predpoklady na výkon
práce vo verejnom záujme podľa citovaného zákona, a to konkrétne:

 podľa § 3 ods. 1 písm. a) musí byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;
preukazuje sa čestným vyhlásením uchádzača, keďže zákon neuvádza formu
preukazovania;
 podľa § 3 ods. 1 písm. b) musí byť bezúhonný, za takého sa podľa § 3 ods. 3 zákona
č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z
registra trestov, ktorý si zabezpečí mestská časť na základe poskytnutých osobných
údajov uchádzača, pričom potrebné údaje sú uvedené v § 10 ods. 4 písm. a) zákona
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov.
Deň nástupu do práce:
Deň nástupu novozvoleného kontrolóra do práce je deň nasledujúci po dni skončenia
funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra (§ 18a ods. 7 zákona o obecnom
zriadení), t.j. 01.05.2021.
Platové podmienky:
Základný plat hlavného kontrolóra je určený zákonom (§ 18c ods. 1 zákona o obecnom
zriadení). Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa
počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky (koeficient pre mestskú časť: 2,24).
Súčasný kontrolór vykonáva funkciu v rozsahu 26,66 % pracovného úväzku.
Priebeh voľby hlavného kontrolóra:
Podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Ak ani jeden z kandidátov potrebnú väčšinu nezíska, miestne zastupiteľstvo na tom istom
rokovaní 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.
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