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Návrh uznesenia: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

A. berie na vedomie 

vzdanie sa funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever dňom 31.01.2022 

B. vyhlasuje 

v súlade s §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice - 

Sever na deň 28. februára 2022 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice 

- Sever 

C. konštatuje, 

že kandidát musí spĺňať: 

a) kvalifikačný predpoklad podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - 

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

b) požiadavky podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

bezúhonnosť. 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898867&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2959742&f=3


D. určuje 

rozsah výkonu funkcie, náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu kontrolóra a spôsob 

vykonania voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever takto: 

a) výkon funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever v rozsahu 20 % pracovného 

úväzku, 

b) náležitosti písomnej prihlášky: 

- osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri 

trestov  a o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení   neskorších  predpisov   

na základe § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení, kontaktné údaje (telefón, 

prípadne e-mail), 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe, 

- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie kópie 

dokladov preukazujúcich doplňujúce vzdelanie a spôsobilosti, 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

- písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účel 

vykonania voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever; 

c) termín doručenia prihlášky: do 11.02.2022 do 12:00 hod.; 

d) miesto a spôsob doručenia prihlášky: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi 

doručiť osobne alebo poštou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Košice - 

Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice, v zalepenej obálke s označením: „Voľba 

kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever – NEOTVÁRAŤ“ ; 

e) posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov miestneho 

zastupiteľstva, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov, 

f) ako kandidáti na voľbu kontrolóra budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné 

predpoklady a prihlášku s požadovanými náležitosťami doručia včas; týmto kandidátom 

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever zašle poštou pozvánku na voľbu kontrolóra, 

g) predstavenie kandidátov sa uskutoční priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva 

v abecednom poradí, pričom každý kandidát má právo vystúpiť v časovom rozsahu do 5 

minút,  

h) voľba kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever sa uskutoční tajným hlasovaním 

poslancov na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, 

i) deň nástupu novozvoleného kontrolóra do práce je 01.04.2022. 

E. menuje 

komisiu pre overenie splnenia  náležitostí  doručených  prihlášok  jednotlivých  kandidátov  

na funkciu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever v zložení: 

predseda:  

členovia:  

F. žiada 

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever zabezpečiť vyhlásenie dňa konania voľby 

kontrolóra na  úradnej  tabuli  a  spôsobom  v mieste  obvyklým  -  zverejnením    na webovej 

stránke Mestskej časti Košice – Sever. 


