
VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA PRE MČ KE LORINČÍK 

 

 Mestská časť Košice Lorinčík v zmysle UZNESENIA č.102 vyhlasuje 

      VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA na deň 13.12.2022. Bližšie náležitosti k podaniu prihlášok 

a podrobnostiach voľby Hlavného kontrolóra pre MČ Košice Lorinčík nájdete v Uznesení č.102. 

 

V Košiciach, 03.11.2022                                                   Bc. Damián Exner. starosta MČ KE Lorinčík  

 

 

                                              

Mestská časť Košice- Lorinčík , Lorinčík 15, 040 11  KOŠICE 

UZNESENIE 

Č.102 

zo zasadnutia MZ 

konaného dňa 11.10.2022 o 16.00 hod.                   

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Lorinčík v zmysle ustanovenia § 18a ods. 6 zákona číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

určuje 

výkon funkcie hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Lorinčík v rozsahu 4 hodiny týždenne.  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Lorinčík v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

vyhlasuje 

voľbu hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Lorinčík  na deň 13. 12. 2022 s termínom nástupu do 

funkcie 11. 2. 2023.  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Košice  v zmysle ustanovenia § 18a ods. 3 zákona číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Lorinčík  a 

náležitosti prihlášky nasledovne:  

1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:  

• v súlade s §18a ods. 1) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení kvalifikačným predpokladom 

na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

 • bezúhonnosť,  



• znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, zákon o obecnom zriadení, zákon o 

finančnej kontrole, zákon o majetku obcí, zákon o účtovníctve, zákon o sťažnostiach, ďalšie 

prislúchajúce predpisy,  

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.  

• podľa § 18 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení funkcia hlavného kontrolóra je 

nezlučiteľná s funkciou  

a) poslanca,  

b) starostu,  

c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec,  

d) iného zamestnanca mestskej časti, e) podľa osobitného zákona (napr. zákona o prokurátoroch). 

2. Náležitosti prihlášky: 

 • meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón, e-mail),  

• písomný súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov v zmysle zákona číslo 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania voľby 

hlavného kontrolóra mestskej časti Košice- Lorinčík,  

• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania, prípadne kópie ďalších dokladov 

o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,  

• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,  

• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona číslo 

330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov; výpis z registra trestov vyžiada mestská 

časť Košice-Lorinčík , 

 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony. 

 3. Termín a miesto podania prihlášky:  

• Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Lorinčík musí odovzdať svoju písomnú 

prihlášku s vyššie uvedenými náležitosťami najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. 28. 11. 2022 

do 16.00 hod.  

• Miestom prijatia prihlášky je kancelária Miestneho úradu mestskej časti Košice – Lorinčík na adrese 

Lorinčík 15, v mestskej časti  Košice - Lorinčík.  

• Obálku je potrebné označiť: „Prihláška na voľbu hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“.  

a) Otváranie obálok, posúdenie náležitostí prihlášok a splnenia predpokladov kandidátov na výkon 

funkcie hlavného kontrolóra vykonajú  pracovníčky miestneho úradu za prítomnosti starostu mestskej 

časti dňa 29. 11. 2022 v kancelárii starostu mestskej časti. O výsledku posúdenia bude zhotovený zápis, 

ktorý podpíše starosta mestskej časti. Zápis musí obsahovať najmä údaje o tom, koľko prihlášok bolo v 

stanovenom termíne doručených a menné zoznamy kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili určené 

podmienky. Zápis bude predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva pri voľbe hlavného 

kontrolóra. 



 b) Každý kandidát, ktorý splní určené podmienky, bude písomne pozvaný na zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva dňa 13. 12. 2022, bude mať právo vystúpiť na tomto zasadnutí v rámci bodu „Voľba 

hlavného kontrolóra mestskej časti“ a prezentovať svoju doterajšiu profesionálnu prax a predstavy o 

budúcom pôsobení vo funkcii kontrolóra mestskej časti v časovom rozsahu 5 minút.  

c) Pred začiatkom volieb miestne zastupiteľstvo určí hlasovaním spôsob volieb - verejné alebo tajné. 

Ak sa voľby konajú verejným hlasovaním o jednotlivých kandidátoch sa hlasuje osobitne v abecednom 

poradí. Voľby tajným hlasovaním musia byť odhlasované nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov. Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov uvedených v abecednom poradí. 

Platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom bude zakrúžkovaný len jeden kandidát. 

d) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak 

ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, miestne 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 postúpia 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.  

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Lorinčík bude zverejnené na 

úradnej tabuli mestskej časti a na webovom sídle mestskej časti najmenej 40 dní pred dňom konania 

volieb.  

 

 

 

                                                                                                       Bc. Damián Exner 

        starosta MČ Košice-Lorinčík 

 V Košiciach, 12.10.2022 


