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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 04. 06. 2020  číslo...../2020 
 
 

K bodu:  Voľba hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš   

 
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  

 
 

I .  k o n š t a t u j e ,  ž e  
uznesením mestského zastupiteľstva zo dňa 23. apríla 2020 číslo 24/2020 bola vyhlásená voľba hlavného 

kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na volebné obdobie rokov 2020 – 2026 na deň 4. júna 2020, určený 

80% pracovný úväzok hlavného kontrolóra, daný súhlas, aby hlavný kontrolór podnikal, vykonával inú 

zárobkovú činnosť a mohol byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 

osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, schválená každomesačná odmena vo výške 30%  

z mesačného platu hlavného kontrolóra počnúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bol zrušený núdzový stav, ktorý Vláda SR vyhlásila v zmysle zákona č. 227/2002 Z.z., určené 

náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra, zriadená dočasná komisia na preverenie 

splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ustanovené podrobnosti o spôsobe 

a vykonaní voľby hlavného kontrolóra   a schválené vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. 

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

správu volebnej komisie o výsledkoch voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš  
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I I I .  zvo l i lo  

................................................................za hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na funkčné 

obdobie rokov 2020 - 2026 s nástupom od 5.6.2020. 

 

IV .  urču j e  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov plat hlavného kontrolóra v zmysle ust. § 18c zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 
       

 

 

   

 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
     primátor mesta 

    
 

 
Dátum podpisu uznesenia:                2020 
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Dôvodová správa 
 

Podľa § 18a ods. 3  zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zvolenie 
hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov 
takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi 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.  
 
Podmienky na funkciu hlavného kontrolóra splnilo 6 kandidátov, ktorí boli písomne pozvaní zúčastniť sa 
Mestského zastupiteľstva, prerokúvania bodu „Voľba hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš“.  
 
Pred hlasovaním mali kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra možnosť prezentovať sa na mestskom 
zastupiteľstve v poradí,  v akom  boli  doručené ich prihlášky, v časovom rozsahu max. 5 minút. 
 
Voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš sa uskutočnili v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. a 
čl. 12 Rokovacieho poriadku MsZ v Liptovský Mikuláši tajným hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva 
v Liptovskom Mikuláši.. 
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 Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 
v Liptovskom Mikuláši v znení neskorších zmien 

 s prílohami – vzormi formulárov navrhnutými mestským úradom 
 
 

 Čl. 1 
Voľba hlavného kontrolóra 

 
1. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva. Voľby 

riadi komisia, ktorú schvália poslanci mestského zastupiteľstva. Komisia vydá hlasovací lístok a obálku, 
označené okrúhlou červenou pečiatkou „Mesto Liptovský Mikuláš“ poslancom proti ich vlastnoručnému 
podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené 
okrúhlou červenou pečiatkou „Mesto Liptovský Mikuláš“ sa budú považovať za neplatné. 

2. Poslanec vstupuje do priestoru na úpravu hlasovacieho lístka bez mobilu. 
3. Poslanec môže na hlasovacom lístku  udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, 

resp. poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené. 
4. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát sa bude považovať 

za neplatný.  
 
5. Voľbu hlavného kontrolóra mestským zastupiteľstvom upravuje § 18a ods. 3 zákona 369/1990 Zb.  a to 

nasledovne: 
 

a) Na zvolenie hlavného kontrolóra v prvom kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov (nielen prítomných poslancov), teda absolútna väčšina poslancov (13). 

b) Ak ani jeden z kandidátov nezískal takú väčšinu, mestské zastupiteľstvo vykoná druhé kolo volieb, do 
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných hlasov. 

c) V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných 
hlasov. 

d) V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov, postačuje 
jednoduchá väčšina prítomných poslancov.  

e) Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom, pričom hlavným kontrolórom sa stáva 
vyžrebovaný kandidát.  

6. Správu o splnení podmienok kandidátov na voľbu HK pre rokovanie mestského zastupiteľstva k voľbe 
hlavného kontrolóra  na základe zápisnice dočasnej komisie predkladá prednostka úradu. 

7. Voľbu hlavného kontrolóra riadi komisia, ktorú schvália poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva na 
začiatku rokovania pri bode Voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, určenie zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice (alebo sa voľba komisie vykoná pred samotným bodom k voľbe hlavného 
kontrolóra).  

8. Po prednesení správy prednostkou predsedajúci udelí  slovo v trvaní 5 minút jednotlivým kandidátom 
v poradí, ako bola doručená prihláška,  môže prebehnúť rozprava, predsedajúci vyzve predsedu volebnej 
komisie aby zahájili tajnú voľbu a činnosti sa ujíma volebná komisia. Na čas nevyhnutne potrebný na tajné 
hlasovanie predsedajúci preruší rokovanie mestského zastupiteľstva, ak je to potrebné umožní poradu 
poslaneckých klubov.  
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Čl. 2 

Činnosť volebnej komisie 
1. Volebná komisia si zvolí spomedzi seba svojho predsedu, ktorý vedie priebeh tajného hlasovania (buď 

hneď po zvolení volebnej komisie, alebo pred tým, ako sa komisia ujme volieb). 

2. Predseda volebnej komisie vyzve členov volebnej komisie k rozdaniu hlasovacích lístkov oproti podpisu 
prítomným poslancom. 

3. Predseda volebnej komisie skontroluje hlasovaciu schránku a zapečatí ju. 
4. Predseda volebnej komisie oboznámi poslancov s návrhom, o ktorom sa bude hlasovať ako aj so 

spôsobom úpravy hlasovacieho lístka a vyzve poslancov k tajnému hlasovaniu  – postupne vstúpia do 
priestoru na úpravu hlasovacieho lístka, tento upravia, vložia a zalepia do obálky na to určenej a obálku 
vhodia do pripravenej hlasovacej schránky. Po skončení tajného hlasovania sa volebná komisia odoberie 
do priestoru vyhradeného pre zisťovanie výsledkov hlasovania, predseda volebnej komisie otvorí 
hlasovaciu schránku, volebná komisia zistí výsledky hlasovania a vyhotoví správu  volebnej komisie  
o výsledkoch voľby hlavného kontrolóra podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu volebného poriadku. 

5. Predseda volebnej komisie prednesie správu volebnej komisie s výsledkami hlasovania, zvolený je 
kandidát s najväčším počtom platných hlasov, v prípade ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, 
vykoná sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší 
počet platných hlasov, v prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším 
počtom platných hlasov, v druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 
hlasov, pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

6. Správu volebnej komisie podpisujú všetci členovia volebnej komisie. V prípade, že niektorý člen volebnej 
komisie správu odmietne podpísať, je povinný do správy uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť. 

7. Správa volebnej komisie sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch a tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
z rokovania mestského zastupiteľstva. 

8. Dokumenty zo samotnej tajnej voľby hlavného kontrolóra – odovzdané hlasovacie lístky, hlasovacie 
obálky sa archivujú v uzavretej zapečatenej obálke opatrenej podpisom primátora  mesta a predsedu 
volebnej komisie spolu s jedným exemplárom správy volebnej komisie.  

9. Ostatné dokumenty z posudzovania prijatých žiadostí na funkciu hlavného kontrolóra sa archivujú 
v zmysle registratúrneho poriadku. 

 
Čl. 3 

Technické zabezpečenie voľby 
 

a) prenosný hlasovací paraván s vnútornou doskou k vyplneniu hlasovacieho lístka, 

b) hlasovacia schránka, 
c) listina k vydaniu hlasovacích lístkov oproti podpisu poslancom, 
d) obálky na hlasovanie opatrené úradnou pečiatkou mesta (okrúhla pečiatka), 
e) hlasovacie lístky pre prvé kolo  – obsahujú  mená kandidátov v abecednom poradí, s odtlačkom 

okrúhlej úradnej pečiatky mesta, číslo hlasovacieho lístka, pokyn na úpravu hlasovacieho lístka, 

f) hlasovacie lístky pre druhé a tretie kolo bez mien kandidátov, opatrené odtlačkom okrúhlej úradnej 
pečiatky mesta, číslom hlasovacieho lístka 

g) formulár správy volebnej komisie k hlasovaniu v prvom kole, prípadne správy k vykonaniu druhého 
kola hlasovania a k žrebovaniu v prípade rovnosti hlasov,   

h) nožnice, písacie potreby, lepiaca páska na zapečatenie hlasovacej urny, čisté obálky na zapečatenie 
zápisníc z vykonania voľby, pomocné papiere, úradná pečiatku mesta, 

 



 

 
7 

i) vyhradený upravený priestor pre vykonanie zisťovania výsledkov hlasovania pred zasadacou 
miestnosťou. 

Zabezpečujú: odbor vnútornej správy, odd. informatiky 
 
V Liptovskom Mikuláši, 4. 6. 2020         
 

        Ing. Ján Blcháč, PhD, v.r. 
primátor mesta Liptovský Mikuláš 
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