
Dôvodová správa 

k vyhláseniu voľby kontrolóra MČ Košice-Dargovských hrdinov 

 

 

 

Dňa 31.03.2015 uplynie 6-ročné funkčné obdobie kontrolóra Mestskej časti Košice–

Dargovských hrdinov, ktorý bol do funkcie zvolený uznesením miestneho zastupiteľstva                 

č. 198/2009 dňa 23.02.2009.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti volí kontrolóra mestskej časti na základe 

ustanovenia § 14 ods. 3 písm. k) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien 

a doplnkov a určuje rozsah výkonu funkcie kontrolóra mestskej časti, ako aj  § 18 zákona                

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákona).  
 
Samotnej voľbe predchádza podľa § 18a ods. 2 zákona vyhlásenie voľby kontrolóra 

mestskej časti. Materiál k vyhláseniu voľby kontrolóra mestskej časti je predložený                         

na základe vyššie citovaného ustanovenia zákona. K vyhláseniu voľby je kompetentné 

miestne zastupiteľstvo, a vyhlási ju najmenej 40 dní pred konaním voľby. Voľba sa má 

vykonať počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho kontrolóra mestskej časti. 

Zasadnutie MiZ, na ktorom sa uskutoční voľba kontrolóra mestskej časti je navrhnuté na deň 

23.03.2015. Návrh ďalej stanovuje kandidátovi na funkciu kontrolóra mestskej časti 

povinnosť podať písomnú prihlášku na miestnom úrade najneskôr do 06.03.2015,                           

t.j. v súlade s cit. ustanovením zákona, ktorý  pre túto povinnosť určil minimálne 14 dní                   

pred dňom konania voľby. 
 
Na základe ustanovenia § 18a ods.1 zákona sú stanovené kvalifikačné predpoklady                

na výkon funkcie a to ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. V súlade s § 18a ods. 2 

je súčasťou prihlášky aj výpis z registra trestov. 
  
V súlade s § 18a ods. 3 podľa ktorého miestne zastupiteľstvo ustanoví ďalšie náležitosti 

prihlášky uchádzačov do funkcie kontrolóra je v návrhu na uznesenie predložený miestnemu 

zastupiteľstvu návrh na schválenie ďalších podrobností o spôsobe a vykonaní voľby 

kontrolóra mestskej časti Košice-DH. Je v ňom navrhnutá tajná forma hlasovania a časový 

limit prezentácie jednotlivých kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti. Vzhľadom na 

tajnú formu hlasovania obdrží každý poslanec v prvom kole volieb resp. v druhom kole 

volieb hlasovací lístok, opatrený pečiatkou mestskej časti, ktorý bude obsahovať mená 

uchádzačov v abecednom poradí s poradových číslom pre zakrúžkovanie voleného kandidáta 

a pokyny pre hlasovanie.  

Včasnosť podania prihlášky, splnenie predpokladov na výkon funkcie a uznesením 

stanovených náležitostí prihlášky, ako podmienok pre účasť na samotnej voľbe kontrolóra 

mestskej časti preverí komisia menovaná starostom MČ. Voľby kontrolóra mestskej časti sa 

zúčastnia len tí kandidáti, ktorí vyššie uvedené podmienky splnia.  

Dňom nástupu do funkcie je navrhnutý, vzhľadom na deň ukončenia funkčného obdobia 

doterajšieho kontrolóra mestskej časti, deň 01.04.2015. 

 

V Košiciach dňa 12.01.2015 

 

Spracovala :  

JUDr. Katarína Králiková- vedúca OPaS oddelenia 


