
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

                                                                Dôvodová správa 

k bodu č. 4 na XIX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever 

 

 

 

Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  na svojom zasadnutí dňa 11. januára 

2022 prijalo uznesenie č. 199/2022, ktorým vyhlásilo v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu kontrolóra  

na deň 28. február 2022. Vyhlásenie voľby bolo vykonané predpísaným spôsobom a dňa 14. 

01.2022 bol tento oznam zverejnený na úradnej tabuli mestskej časti a zároveň aj na jej 

webovom sídle.  

Lehota pre doručenie prihlášok kandidátov bola určená do 11.02.2022 do 12.00 hod. 

V stanovenom termíne boli do podateľne miestneho úradu doručené tri prihlášky. Miestne 

zastupiteľstvo zároveň zriadilo komisiu pre overenie splnenia náležitostí doručených 

prihlášok. Komisia zasadala dňa 16.02.2022 o 14.00 hod. a po posúdení žiadostí 

skonštatovala, že všetci prihlásení kandidáti spĺňajú predpoklady podľa § 18a zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a môžu byť zaradení do voľby. 

Priebeh voľby kontrolóra: 

V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 199/2022 sa voľba kontrolóra Mestskej 

časti Košice – Sever uskutoční tajným hlasovaním poslancov na zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever. 

Na zvolenie kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 

miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, vykoná sa ešte v 

ten istý deň 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 získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom 

kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

Rokovací poriadok  miestneho zastupiteľstva upravuje v § 12 ods. 8 – 11 pravidlá tajného 

hlasovania. Podľa uvedených ustanovení sa na tajné hlasovanie použijú 

hlasovacie lístky, ktoré sú vydané poslancom pri vstupe do priestoru určeného na tajné 

hlasovanie. O výsledku tajného hlasovania sa vyhotoví zápisnica. Predseda volebnej komisie 

oznámi skutočný stav prítomných poslancov miestneho zastupiteľstva, počet vydaných 

hlasovacích lístkov, počet odovzdaných  hlasovacích  lístkov,  počet poslancov, ktorí 



hlasovali za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu, počet neoznačených, 

neplatných alebo neodovzdaných  hlasovacích  lístkov. Výsledky tajného hlasovania vyhlási 

predseda alebo ním poverený člen volebnej komisie.  

Funkčné obdobie: 

Funkčné obdobie kontrolóra je 6 rokov, pričom  zvolený kontrolór nastúpi do funkcie od 01. 

apríla 2022. 

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: 1,96). 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever určilo uznesením č. 199/2022, že výkon 

funkcie kontrolóra mestskej časti bude v rozsahu 20 % pracovného úväzku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice 21. februára 2022 

Spracoval: Oddelenie právne a organizačných činností MÚ MČ Košice - Sever 

 


