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Návrh  

na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín, 

spôsobu  vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín a náležitosti 

prihlášky 
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Spravodajca:                

 

Ing. Imrich Tóth, predseda komisie finančnej s správy majetku mesta  

 

 

 

  

  

Dôvodová správa: V zmysle ust. § 18a ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov mestské zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra na 6 

rokov, pričom jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 

zamestnania.  V zmysle §18a ods. 8 písm. c) výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká 

uplynutím jeho funkčného obdobia. 

 

Uznesením MsZ 31/2014/XXI. zo dňa 09.09.2014  bol zvolený za hlavného kontrolóra Ing. 

Ján Lelkes. Jeho funkčné obdobie zaniká dňom 30.09.2020 a týmto dňom zaniká aj jeho 

pracovný pomer. V zmysle §18a ods. 2 deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási 

mestské zastupiteľstvo na úradnej tabuli  spôsobom v mieste obvyklým  najmenej 40 dní pred 

dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia 

doterajšieho hlavného kontrolóra (ďalej len „HK“). Kandidáti na funkciu HK musia odovzdať 

svoje prihlášky najneskôr 14 dní pred konaním voľby na Mestskom úrade v Šamoríne. 

Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 

trestov, ktoré mesto bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej 

komunikácie Generálnej  prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra 

trestov. 
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Komisia na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na 

funkciu HK vyhodnotí splnenie podmienok prihlásených  kandidátov, o čom vyhotoví 

zápisnicu a vydá zoznam kandidátov na funkciu HK. Kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky na 

HK budú písomne pozvaní na zasadnutie MsZ dňa 17.09.2020.  Dĺžku diskusného príspevku 

jednotlivých kandidátov na funkciu HK sa navrhuje určiť v rozsahu piatich minút pred 

hlasovaním o voľbe HK.  

 

          V zmysle § 18a ods. 3 predkladáme návrh  na voľbu funkcie HK, a to tajným 

hlasovaním, resp. verejným hlasovaním. 

 

 Voľba verejným hlasovaním sa vykoná tak, že predsedajúci dá hlasovať o každom 

kandidátovi zvlášť v abecednom poradí, podľa priezviska. 

 

          Za HK bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov MsZ. Ak ani jeden z kandidátov nezíska takúto väčšinu, vykoná sa na tom istom 

zasadnutí 2. kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb 

získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý 

získal najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhodne žrebom. 

Žrebovanie vykoná poverený poslanec MsZ, ktorý oznámi kandidáta zvoleného za hlavného 

kontrolóra. 

 

 Voľba tajným hlasovaním sa uskutoční tak, že mená kandidátov  na funkciu HK 

budú uvedené v abecednom poradí na jednom hlasovacom lístku. Na hlasovacom lístku 

poslanec môže zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta. Za HK bude zvolený 

kandidát, ktorý získal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden 

z kandidátov nezískal takúto väčšinu, vykoná sa 2. kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 

kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je 

zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole 

volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie vykoná poverený poslanec. 

 

V súlade s ust. § 18a ods. 7 primátor mesta je povinný s právoplatne zvoleným uchádzačom 

o funkciu  HK uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dní skončenia 

funkčného obdobia predchádzajúceho HK. 

 

 

 

 

Návrh uznesenia:  Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 

prerokovalo návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín 

a návrh podrobností o spôsobe konania voľby hlavného kontrolóra  a  obsahových  náležitostí 

prihlášky a 

 

1)  vyhlasuje  

      voľbu  hlavného kontrolóra mesta Šamorín v súlade s § 18a ods. 2 a nasl. zákona SNR 

      č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 17.09.2020. 

 

2)  určuje podmienky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, a to : 

 

- kvalifikačné predpoklady:  

       a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického alebo právnického smeru,        

       b) prax vo verejnej správe min. 5 rokov, 

       c) organizačné schopnosti, 

       d) bezúhonnosť, 
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       e) znalosť maďarského jazyka je vítaná. 

 

      - počítačové znalosti: - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, 

 

      - požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti – profesionalita, flexibilita, 

 komunikatívnosť, samostatnosť, 

 

Náležitosti písomnej prihlášky: 

 

a) osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 

kontaktné údaje, 

b) písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle  zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

c) údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného  

             dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

d) profesijný životopis, 

e) čestné vyhlásenie o odbornej praxi. 

 

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta Šamorín doručia svoje písomné prihlášky 

v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ najneskôr do 

28.08.2020, a to do 12,00. hod. na Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín. 

 

 

3) schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra 

     a) tajným hlasovaním, resp.  

     b) verejným hlasovaním 

 

4) určuje hlavnému kontrolórovi plný pracovný úväzok, 

 

5) menuje komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok kandidátov na  

funkciu hlavného kontrolóra v zložení: 

 

............................................................. 

  

.............................................................. 

 

.............................................................. 

 

6)  mestský úrad zabezpečí zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra 

mesta Šamorín na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Šamorín  spôsobom v mieste 

obvyklým. 

 


