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Príloha  

 

Mestské zastupiteľstvo Strážske 
 

Návrh na uznesenie 

 

zo dňa 23.09.2021 

 

K bodu : Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra a schválenie volebnej komisie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

Schvaľuje :  

1. Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Strážske, ktorá sa uskutoční na  

    zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Strážskom dňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLEBNÝ PORIADOK PRE VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA  
NA MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE DŇA  

 

Čl. 1 Kandidát na hlavného kontrolóra 

 

1. Kandidátom je každý uchádzač, ktorý doručil prihlášku v stanovenom termíne a splnil    
    stanovené kritériá. 
2. Každý uchádzač má právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu „ Voľba    
     hlavného kontrolóra “ v časovom rozsahu max. 3 minúty. Uchádzači vystúpia    
     v abecednom poradí. 
 

Čl. 2 Voľba 
 

1. Voľba hlavného kontrolóra sa v súlade s uznesením MsZ č. 260/2021 zo dňa 23.09.2021  
     uskutoční tajným hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva. 
2. Voľby riadi trojčlenná volebná komisia, ktorú schvália poslanci uznesením (§ 15 ods. 2  
     Rokovacieho poriadku MsZ). 
 

Čl. 3 Hlasovanie 
 

1. Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku označené okrúhlou pečiatkou „ Mesto  
    Strážske “ každému z prítomných poslancov. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí  
    poslanec vlastnoručným podpisom do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov. Pokiaľ  
    poslanec ani bezprostredne po výzve volebnej komisie neprevezme hlasovací lístok  
    a obálku, má sa za to že je neprítomný. Túto skutočnosť volebná komisia vyznačí  
    v zozname vydaných hlasovacích lístkov. 
2. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu  
    hlavného kontrolóra v abecednom poradí. 
3. Poslanec môže dať hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho poradového čísla.  
    Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát,  
    sa bude považovať za neplatný. Na iné úpravy sa neprihliada. Po označení kandidáta vloží  
    poslanec hlasovací lístok do obálky a vhodí do volebnej urny. 
4. Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou pečiatkou „ Mesto Strážske “  
    sa budú považovať za neplatné. Pokiaľ by obálka obsahovala viac hlasovacích lístkov  
    s označením toho istého kandidáta započíta sa jeden hlas. Ak je v obálke viac hlasovacích  
    lístkov v prospech rôznych kandidátov, sú všetky tieto hlasy neplatné. Pokiaľ obálka  
    neobsahuje žiadny hlasovací lístok, nezapočítava sa do počtu hlasujúcich a vykáže sa ako  
    nevrátený hlasovací lístok. 
5. Po skončení hlasovania volebná komisia pristúpi k sčítaniu hlasov. Predsedajúci vyhlási po  
    túto dobu prestávku. Výsledok voľby oznámi mestskému zastupiteľstvu predseda volebnej  
    komisie. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny  
    všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. V prípade, že ani jeden kandidát nezíska  
    takúto väčšinu hlasov všetkých poslancov, predseda oznámi mená dvoch kandidátov, ktorí  
    získali v prvom kole najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov postupujú do druhého kola  
     všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. 



6. Druhé kolo volieb sa uskutoční na tej istej schôdzi hneď ako volebná komisia organizačne  
    pripraví druhé kolo volieb. Pre druhé kolo volieb platia ustanovenia článku 3 ods. 1,3,4.  
    Poradie kandidátov na hlasovacom lístku sa uvedie taktiež v abecednom poradí. V druhom  
    kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti  
    hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 
7. Žrebovanie riadi volebná komisia a uskutoční sa verejne pred všetkými prítomnými      
    v rokovacej miestnosti na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Volebná komisia vloží do  
    jednej obálky lístok s označením „ Hlavný kontrolór – áno “ a druhej obálky lístok  
    s označením „ Hlavný kontrolór – nie “ a obálky vloží do urny. Po premiešaní obálok  
    predseda volebnej komisie vyzve kandidátov podľa abecedného poradia k vyžrebovaniu  
    obálky. Vyžrebovanú obálku kandidát otvorí, overí obsah a odovzdá volebnej komisii.  
    Volebná komisia overí lístok a označí ho menom a priezviskom kandidáta. Výsledok  
    žrebovania oznámi mestskému zastupiteľstvu predseda volebnej komisie a odovzdá lístky  
    predsedajúcemu. 
 

Čl. 4 Záznam o voľbe 
 

1. Priebeh voľby zaznamená zapisovateľ MsZ v zápisnici zo zasadnutia mestského  
    zastupiteľstva s údajom o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov  
    o počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví  
    kandidáti v prvom, respektíve druhom kole voľby. Ďalej musí zápis obsahovať údaj o tom,  
    ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra prípadne vyžrebovaný. Volebná  
    komisia odovzdá zapisovateľovi všetky volebné dokumenty, ktoré budú tvoriť prílohu  
    zápisnice zo zasadnutia MsZ.  
 


