Dôvodová správa
k voľbe kontrolóra Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

Uznesením č. 10/2015 zo dňa 26.01.2015 (ďalej len „uznesenie“) Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v bode 2 uznesenia vyhlásilo voľbu kontrolóra
mestskej časti na deň 23.03.2015. V bode 3. uznesenia určilo predpoklady na výkon funkcie
kontrolóra MČ, náležitosti prihlášky uchádzačov na funkciu kontrolóra MČ a termín doručenia
prihlášky vrátane určenej dokumentácie najneskôr do 06.03.2015 do 14.00 hod. do podateľne
Miestneho úradu MČ Košice- Dargovských hrdinov.
K otvoreniu a overeniu splnenia predpokladov na výkon funkcie a náležitostí prihlášky
ustanovených v bode 4, uznesenia, ktorých splnenie bolo nevyhnutné pre možnosť účasti na voľbe
kontrolóra MČ, menoval starosta Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov komisiu
zo zamestnancov MČ v zložení: predseda - JUDr. Katarína Dudíková, prednosta MÚ MČ KošiceDH, členovia - JUDr. Katarína Králiková vedúca OPaS odd. a Zdenka Mrukviová sam.odb.ref. OPaS
odd. Zapisovateľkou komisie bola pani Katarína Amoros, vedúca sekretariátu starostu MČ.
Komisia preverila termín podania všetkých prihlášok. Do termínu určeného
na doručovanie prihlášok (06.03.2015) bolo do podateľne miestneho úradu doručených 9 prihlášok.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PhDr. Peter Derevjaník
Bc. Simona Hrabčáková
Mgr. Karol Kačala
Ing. Jana Krásniková
Jozef Pindroch
Ing. Mária Pindrochová
Ing. Ján Plavčan
Dušan Tocik
Ing. Lucia Vašková

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.
Na základe § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení je na zvolenie kontrolóra MČ potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva.
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Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, miestne zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb. Do druhého kola 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.
V návrhu na uznesenie v bode 1) 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. 10/2015 zo dňa 26.01.2015, od 1. apríla 2015.
Uznesením č. 10/2015 ods. 3/ písm. A) MiZ určilo výkon funkcie kontrolóra MČ v rozsahu 100%
pracovného úväzku (37,5 hodín týždenne).
Bod 2) 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.
Podľa uvedeného ustanovenia kontrolórovi MČ 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.
Nakoľko Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Košiciach dosiaľ mestskej časti priemernú
mesačnú mzdu zamestnanca hospodárstva SR za rok 2014 neoznámil, predmetom návrhu uznesenia
je schválenie platu vypočítaného pre rok 2014, ktorý činí čiastku 1.846,- €. Podľa § 18c ods. 5 zákona
o obecnom zriadení miestne zastupiteľstvo môže kontrolórovi mestskej časti schváliť mesačnú
odmenu až do výšky 30% z mesačného platu kontrolóra mestskej časti.
V Košiciach dňa 11.03.2015

Spracovala :
JUDr. Katarína Králiková,
ved. organizačno-právneho a správneho odd.

