
 

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra  

 

1. Posúdenie náležitostí prihlášky vykoná komisia zriadená obecným zastupiteľstvom uznesením č. 9/2021, zo 

dňa 21.januára 2021. Komisia vyhodnotí náležitosti prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje 

v abecednom poradí zoznam kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady a predložili 

požadované doklady.  

2. Kandidáti, ktorí splnili všetky podmienky na voľbu, budú písomne pozvaní na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Písomné pozvanie vyhotoví podľa predloženého zoznamu a zašle kandidátom Obecný úrad.  

3.   Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani 

jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej iste schôdzi vykoná druhé 

kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole 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.  

4. K samotnej voľbe hlavného kontrolóra bude určená 3- členná volebná komisia zložená z poslancov 

obecného zastupiteľstva. Členovia komisia si zvolia predsedu komisie.  

5. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním.  

6.  Každý kandidát má právo v deň voľby na predstavenie sa v časovom rozsahu maximálne 5 minút. 

Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.  

7. Priebeh voľby:  

 Voľba tajným hlasovaním: Voľba bude prebiehať tajným hlasovaním. Voľbu organizačne zabezpečuje 

Mandátová komisia, ktorá dozerá na priebeh hlasovania, posúdi platnosť odovzdaných hlasovacích 

lístkov a sčíta hlasy, ktoré jednotliví kandidáti získajú. O výsledkoch tajného hlasovania vypracuje 

mandátová komisia zápisnicu a výsledky oznámi Obecnému zastupiteľstvu. Hlasovací lístok je spoločný 

pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení v abecednom poradí(podľa 

priezviska) s uvedením poradového čísla, mena, priezviska a titulu. Na každom hlasovacom lístku sa 

nachádza červená okrúhla pečiatka s erbom Obce Košeca. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkuje 

poradové číslo kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať je možné len jedno poradové číslo. Hlasovací 

lístok poslanec následne zloží a vloží do pripravenej volebnej schránky, ktorá bude umiestnená vo 

vyhradenom priestore zasadačky. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive a so 

zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.  

Po skončení hlasovania všetkých poslancov mandátová komisia odoberie volebnú schránku a pristúpi 

k sčítavaniu hlasov. Ak ani jeden kandidát nezíska potrebnú nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, 

vykoná sa na tom istom zasadnutí II. kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali 

najväčší počet hlasov platných hlasov v I. kole. V prípade rovnosti hlasov v I. kole, postupujú do II. kola 

všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov dosiahnutých v I. kole. 

Na tajné hlasovanie v II. kole voľby sa použijú hlasovacie lístky, na ktorých budú uvedení dvaja kandidáti 

s najväčším počtom platných hlasov, alebo v prípade rovnosti hlasov všetci kandidáti s najväčším počtom 

platných hlasov. Voľba v II. kole bude prebiehať za tých istých podmienok ako v I. kole. V II. kole je 

zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v II. kole sa 

rozhodne žrebom. Žrebovanie sa vykoná tak, že mená kandidátov s rovnakým počtom platných hlasov 

určený poslanec uvedie jednotlivo na hlasovacie lístky tak, že na 1 hlasovacom lístku bude 1 kandidát. 

Opečiatkované hlasovacie lístky budú označené „Voľba hlavného kontrolóra obce Košeca – žreb“ . Každý 

hlasovací lístok bude vložený do osobitnej opečiatkovanej obálky a obálka sa zalepí. Následne sa obálky 

vložia do volebnej schránky. Žrebovanie vykoná predseda mandátovej komisie, ktorý po vybratí 

hlasovacieho lístka oznámi výsledok žrebovania – meno kandidáta, ktorý bol zvolený za hlavného 

kontrolóra.  



K žrebovaniu pristúpi poverený poslanec a vyžrebovanú obálku odovzdá zástupcovi starostu, ktorý 

vyhlási výsledok voľby.  

 Po skončení voľby budú všetky dokumenty vrátane hlasovacích lístkov odovzdané prednostke obecného 

úradu.  

V prípade, ak sa do volieb prihlási len jeden kandidát musí získať súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak sa tak nestane , OZ vyhlási nové voľby. 

 Po skončení voľby budú všetky dokumenty vrátane hlasovacích lístkov odovzdané prednostke obecného 

úradu.  

  

 

 

 

           Mgr. Radomír Brtáň 

                                                                                                                                                  starosta obce 
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