
MESTO PRE VŠE'TlCtCH 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1 1!11 
iii 

LIPTOVSKÝ 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

MIKULÁŠ 

1 Materiál čislo 22023_007 

SPRÁVA 
pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

Bod rokovania: Voľba hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš 

Dátum rokovania 16.01.2023 Dátum spracovania 09.01.2023 
MsZ: materiálu: 

Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 
2. Dôvodová správa 
3. Prílohy: volebný poriadok, zápisnice 

/l 

Predkladater: PhDr. Michal Lavrfk Podpis / II 
prednosta Msú predkladatera: 

• / V' 

Spracovateľ: JUDr. Miroslava Javomická Podpis spracovateľa: I I 

vedúca odboru právneho 

I 

Počet strán: 4 Počet príloh: 3 



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

" NAVRH NA UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 16.01.2023 číslo /2023 

K bodu: Voľba hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš 

Mestské zastupiteľstvo 

1. konštatuje, že 

uznesením mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši číslo 112/2022 zo dr'ía 21. 11. 2022 bola 

vyhlásená voľba hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na volebné obdobie rokov 2022 - 2028 na 

der'í 16. januára 2023, určený plný pracovný úväzok hlavného kontrolóra, určené náležitosti písomnej 

prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra, menovaná dočasná komisia na preverenie splnenia 

podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, schválené podrobnosti o spôsobe a vykonaní 

voľby hlavného kontrolóra a schválené vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. 

II. mení 

časť II. uznesenia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 112/2022 zo dr'ía 21. 11. 2022 

nasledovne: 

pôvodný text: ,,na volebné obdobie rokov 2022 - 2028" sa nahrádza textom: ,,na volebné obdobie rokov 

2023-2029" 

III. berie na vedomie 

správu volebnej komisie o výsledkoch voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš 
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IV. zvolilo 

........................................................ za hlavného kontrolóra mesta Liptovsky Mikuláš na funkčné obdobie 

rokov 2023 - 2029 s nástupom od 17. 01. 2023. 

V. určuje 

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. 
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Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 2023 



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 5 kandidátov (z toho 1 kandidát svoju prihlášku vzal späť), ktorí 

boli písomne pozvaní zúčastniť sa zasadnutia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši (ďalej len 11 MsZ") 

k bodu programu: Voľba hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš. 

Pred hlasovaním majú kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra možnosť prezentovať sa na MsZ v poradí, 

v akom boli doručené ich prihlášky, v časovom rozsahu max. 5 minút. Kandidát po svojom odprezentovaní sa 

zodpovie na otázky poslancov MsZ, pričom odpoveď kandidáta nemôže presiahnuť 90 sekúnd. 

Voľba hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš sa uskutočňuje v zmysle § 18a zákona o obecnom zriadení 

a čl. 12 Rokovacieho poriadku MsZ tajným hlasovaním. 
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Príloha č. 1 

Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Rokovacieho poriadku 

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

Čl. 1 
Voľba hlavného kontrolóra 

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

v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „MsZ"). Voľby riadi komisia, ktorú schvália poslanci MsZ. 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 upravuje§ 18a ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nasledovne: 

a) Na zvolenie hlavného kontrolóra v prvom kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. 

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. Po prednesení správy predsedajúci udelí slovo v trvaní 5 minút jednotlivým kandidátom v poradí, ako bola 

doručená prihláška, kandidát po svojom odprezentovani sa zodpovie na otázky poslancov MsZ, pričom 

odpoveď kandidáta nemôže presiahnuť 90 sekúnd. Následne, 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 umožni 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 zisti výsledky hlasovania a vyhotoví správu volebnej komisie 

o výsledkoch voľby hlavného kontrolóra. 

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 žiadosti na funkciu hlavného kontrolóra sa archivujú 

v zmysle registratúrneho poriadku. 
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PRÍI-'OHA č. L 
--- ---

Z Á P I S N I C A č. 1 

z posúdenia splnenia podmienok na výber hlavného kontrolóra mesta 
Liptovský Mikuláš zo dňa 5.1.2023 

Prftomnf : členovia dočasnej komisie na preverenie podmienok 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra: 

Mgr. Anna Dvorščáková 
Ing. Matej Géci 
Ľuboš Trizna 

zapisovateľ: Ing. Dana Chromeková 

Program: 

1. Otvorenie obálok 
2. Posúdenie splnenia podmienok na výber hlavného kontrolóra mesta 

Liptovský Mikuláš 
3. Záver 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 21.11.2022 bola uznesenim 
112/2022 menovaná dočasná komisia na preverenie splnenia podmienok 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v zložení: 

Mgr. Anna Dvorščáková - člen komisie 
Ing. Matej Géci - člen komisie 
Ľuboš Trizna - člen komisie . 
Ing. Dana Chromeková - tajomnik komisie 

1. V stanovenom termíne do 02.01.2023 bolo na adresu mesta Liptovský Mikuláš 
doručené päť neporušených obálok s označením „Voľba hlavného 
kontrolóra - neotvárať". 

2. Na zasadnutí komisie dňa 05.01 .. 2023 boli preverené všetky náležitosti 
písomných prihlášok a posúdenie podmienok podľa zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v zneni neskorších predpisov a uznesenia 
mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 112/2022 okrem výpisu 
z registra trestov. 

Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra: 
a) osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia 
b) adresa trvalého bydliska 
c) kontaktné údaje (email, telefónne číslo, číslo mobilu) 

s prílohami: 
1 . profesijný životopis, 
2. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
3. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, 
4. písomný súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných 

údajov v súlade s článkom 6 bod 1 písm.a) Nariadenie európskeho 



parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákonom č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Komisia konštatovala, že podklady s požadovanými náležitosťami 
a podmienkami okrem výpisu z registra trestov boli v zmysle uznesenia 
mestského zastupiteľstva splnené. nasledovnými kandidátmi: 

1. Ing. Peter Dubjel 
2. Mgr. Bibiana Forgáčová 
3. Ing. Peter Mačala 
4. JUDr. Ľuboš Racko, PhD. LL.M 
5. Ing. Vladimír Senovský 

Komisia sa dohodla , že v zmysle zákona č. 552/2003 §3 ods. 1 písm a) je 
potrebné ešte požiadať kandidátov o zaslanie čestného prehlásenie na 
spôsobilosť právne úkony obratom. 

Neboli ešte overené výpisy z registra trestov, ktoré z portálu „oversi.gov.sk 
vyžiada bezodkladne tajomníčka komisie. 

Po doručení výpisov z registra trestov komisia skontroluje bezúhonnosť 
kandidátov a vyhotoví zápisnicu na ďalšom stretnutí komisie 09.01.2023. 

V Lipt. Mikuláši, dňa 05.01.2023 

<:. 

Zapísala : Ing. Chromeková 

Mgr. Anna Dvorčšáková 
Ing. Matej Géci f\ 
Ľuboš Trizna -
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PRÍLOHAč. 3 
-------- - ---

Z Á P I S N I C A č. 2 

z posúdenia splnenia podmienok na výber hlavného kontrolóra mesta 
Liptovský Mikuläš zo dňa 9.1. 2023 

Program: 

Prítomní : členovia dočasnej komisie na preverenie podmienok 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra: 
Mgr. Anna Dvorščáková 
Ing. Matej Géci 
Ľuboš Trizna 

zapisovateľ: Ing. Dana Chromeková 

1. Posúdenie splnenia podmienok na výber hlavného kontrolóra mesta 
Liptovský Mikuláš 

2. Vyhodnotenie 
Dočasná komisia sa zišla opätovne na preverenie výpisov z registra 
trestov kandidátov, ktoré boli Generálnou prokuratúrou SR doručené. 
V zmysle zákona č. 552/2003 §3 ods. 1 písm a) boli kandidáti ešte 
dodatočne vyzvaní, aby doručili čestného prehlásenie na spôsobilosť 
právne úkony obratom. 
Komisia konštatuje, že podklady s požadovanými náležitosťami 
a podmienkami boli v zmysle uvedeného uznesenia mestského 
zastupiteľstva splnené nasledovnými kandidátmi:· 

1. Ing. Peter Dubjel 
2. Mgr. Bibiana Forgáčová 
3. Ing. Peter Mačala 
4. JUDr. Ľuboš Racko, PhD. LL.M 
5. Ing. Vladimír Senovský 

Všetky doklady sú k nahliadnutiu sú v Referáte riadenia ľudských zdrojov 
u Ing. Chromekovej. 

3. Dňa 9.1.2023 doručil späťvzatie prihlášky na voľbu hlavného 
kontrolóra JUDr. Ľuboš Racko, PhD., LL.M 

4. Komisia odporúča pozvať kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra 
mesta Liptovský Mikuláš, ktorá sa uskutočni dňa 16. januára 2023 
o 15.00 hod. na zasadnutí mestského zastupiteľstva v malej zasadačke 
Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41. 

5. Samotnému aktu konania voľby hlavného kontrolóra bude 
predchádzať prezentácia kandidátov, ktorí, sa budú prezentovať 
podľa dátumu doručenia prihlášky na MsU a v abecednom poradí. 



Každý kandidát má právo na vystúpenie v mestskom zastupiteľstve 
v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 minút + odpoveď na 
otázky poslancov v trvaní 90 sekúnd na jednu otázku. 

V Lipt. Mikuláši, dňa 9.1.2023 ,, 

Zapísala: Ing. Dana Chromeková 

Mgr. Anna Dvorčšáková ( 
Ing. Matej Géci í\ ~- v / 
Ľuboš Trizna----""'""'~----- / t 
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