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Dôvodová správa 

 k voľbe kontrolóra mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov 

Uznesením č. 117/2021 zo dňa 13.04.2021 (ďalej len „uznesenie“) Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v bode 2/ uznesenia 

vyhlásilo voľbu kontrolóra mestskej časti na deň 25.05.2021.  

V bode 3/ písm. A) až D) uznesenia určilo 70% rozsah výkonu funkcie a predpoklady 

na výkon funkcie kontrolóra MČ, náležitosti prihlášky uchádzačov na funkciu 

kontrolóra MČ a termín doručenia prihlášky vrátane určenej dokumentácie najneskôr 

do 07.05.2021 do 12.00 hod. do podateľne Miestneho úradu MČ Košice 

Dargovských hrdinov.  

K otvoreniu a overeniu splnenia predpokladov na výkon funkcie a náležitostí 

prihlášky ustanovených v bode 3/, uznesenia, ktorých splnenie bolo nevyhnutné pre 

možnosť účasti na voľbe kontrolóra MČ, menoval starosta mestskej časti Košice 

Dargovských hrdinov komisiu v zložení: PhDr. Peter Derevjaník, PhD., prednosta MÚ 

MČ Košice-DH, Mgr. Jaroslav Suleň, vedúci organizačno – právneho a  správneho 

odd. MiÚ,  Zdenka Mrukviová, samostatný odborný referent organizačno – právneho 

a správneho odd., Mgr. Dominik Babušík, poslanec MiZ, zástupca starostu MČ a Ing. 

Roman Križalkovič, poslanec MiZ. 

Zapisovateľkou komisie bola p. Zdenka Mrukviová, samostatný odborný referent 

organizačno – právneho a správneho odd. 

Komisia preverila termín podania všetkých prihlášok. Do termínu určeného na 

doručovanie prihlášok (07.05.2021) boli do podateľne miestneho úradu doručené tri 

prihlášky. Následne po otvorení obálok komisia preverila splnenie predpokladov a 

náležitostí prihlášky uchádzačov do funkcie kontrolóra MČ, určené uznesením MiZ v 

bode 3/.  

Komisia skonštatovala, že všetci kandidáti splnili predpoklady na výkon funkcie 

kontrolóra MČ ako boli stanovené pod písm. B) uznesenia a náležitosti prihlášky 

kandidátov stanovené pod písm. C) uznesenia MiZ.  

Na základe bodu 4/ písm. B) a) uznesenia, voľby kontrolóra MČ sa zúčastnia 

kandidáti v abecednom poradí nasledovne: 1. Ing. Mgr. Farkašovský Martin 2. JUDr. 

Pavlíková Svetlana,PhD. 3. Soltészová Andrea. 

Samotnej voľbe v súlade s bodom 4/ písm. B) b) uznesenia predchádza právo 

každého kandidáta, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky, na vystúpenie na 

rokovaní miestneho zastupiteľstva v časovom rozsahu 7 minút.  

Miestne zastupiteľstvo MČ v bode 4/ uznesenia súčasne ustanovilo spôsob 

vykonania voľby formou tajného hlasovania, hlasovací lístok – spoločný.  
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Voľbu hlavného kontrolóra vykoná volebná komisia. Predsedajúci vyzve komisiu, aby 

vykonala voľbu. 

Voľba tajným hlasovaním: 

Ak sa voľba hlavného kontrolóra uskutoční tajným hlasovaním, mená kandidátov na 
funkciu hlavného kontrolóra budú uvedené v abecednom poradí (poradové číslo,  
priezvisko, meno a titul) na jednom hlasovacom lístku. Na hlasovacom lístku 
poslanec zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, za ktorého hlasuje. Poslanec môže 
zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta. Na iné úpravy hlasovacieho lístka 
sa neprihliada. Za hlavného kontrolóra bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z 
kandidátov nezíska takú 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 prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci 
kandidáti s najväčším počtom 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 predseda komisie na obsadenie funkcie 
hlavného kontrolóra. Kandidáti s rovnakým počtom hlasov sa uvedú jednotlivo na 
hlasovacie lístky s tým, že žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného 
výberu. Výsledok žrebovania predseda komisie na obsadenie funkcie hlavného 
kontrolóra oznámi predsedajúcemu, ktorý oznámi meno kandidáta, ktorý bol zvolený 
za hlavného kontrolóra.  
 
V súlade s § 18a ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov starosta mestskej časti je povinný s právoplatne zvoleným 

hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu, najneskôr v deň nasledujúci po dni 

skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. 

V návrhu na uznesenie v bode a)  a  b) miestne zastupiteľstvo MČ volí kontrolóra MČ 

na šesť rokov, v súlade s ustanovením § 18a ods. 5 zákona o obecnom zriadení, 

pričom funkčné obdobie novozvoleného kontrolóra MČ sa začína dňom, ktorý je 

určený ako deň nástupu do práce, t.j. na základe bodu 4/ písm. C) uznesenia MiZ č. 

117/2021 zo dňa 13.04.2021 od 1. júna 2021.  

Bod c) návrhu na uznesenie určuje plat kontrolóra MČ, ktorý na základe § 11 ods. 4 

písm. j) zákona o obecnom zriadení, ako aj § 14 ods. 3 písm. k) zákona č. 401/1990 

Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov, určuje kontrolórovi MČ miestne 

zastupiteľstvo, v súlade s § 18c ods. 1 písm. g) zákona o obecnom zriadení. Na 

základe uvedeného ustanovenia kontrolórovi mestskej časti patrí plat, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Priemerná 

mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva SR dosiahla v roku 2020 – 

1133,- eur. Počet obyvateľov mestskej časti k 31.12.2020 predstavoval 26 268 

obyvateľov. Uvedenému počtu obyvateľov prislúcha na základe §18c ods. 1 písm. g) 

zákona koeficient 2,24. Plat kontrolóra so 100% úväzkom predstavuje 2538,- €.  
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V zmysle vyššie uvedeného patrí kontrolórovi MČ Košice – Dargovských hrdinov so 

70% pracovným úväzkom plat vo výške 1777,- €.  

 

Návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

a)      v o l í   

za hlavného kontrolóra mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v súlade 

s §18 ods. 1, §18a ods. 3 a 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  

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

na funkčné obdobie 6 rokov začínajúce odo dňa určeného ako deň nástupu do 

práce,  

b)       u r č u j e  

deň nástupu do práce zvoleného hlavného kontrolóra mestskej časti Košice    

Dargovských hrdinov na 01.06.2021, 

c)       u r č u j e  

    

v zmysle §18c ods.1 písm. g)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra mestskej časti 

Košice – Dargovských hrdinov vo výške zodpovedajúcej  jeho skrátenému 

70% pracovnému úväzku (26,25 hodín/týždenne).  

 

 

          V Košiciach dňa 18.05.2021  

           Spracoval: Mgr. Jaroslav Suleň, ved. organizačno-právneho a správneho odd. 


