
 
 
 
 
 

U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v SOBRANCIACH 

 
 
 

dňa: 27.10.2008                                                                                         číslo: 81 
 
 
 
K bodu: Schválenie postupu voľby hlavného kontrolóra mesta SOBRANCE 
 
Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní 
 
s ch v a ľ u j e 

 
postup voľby hlavného kontrolóra mesta Sobrance: 

1. Voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s tajným hlasovaním; 

najneskôr v deň konania volieb MsZ schváli komisiu (jej počet a mená 

členov), ktorej úlohou bude skontrolovať splnenie predpokladov a požiadaviek 

jednotlivých kandidátov, sčítať odovzdané hlasovacie lístky a o výsledku 

hlasovania spísať zápisnicu; hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou 

pečiatkou a podpisom primátora. 

2. Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia 

jednotlivých kandidátov v deň konania volieb, v rozsahu max. 5 minút; 

kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na 

Mestský úrad. 

3. Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného 

kontrolóra; každý poslanec MsZ obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých 

kandidátov, ktorí budú číselne zoradení podľa abecedy ich priezviska               

a obálku; každý poslanec v priestore na to určenom zakrúžkuje poradové číslo 

s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok vloží do 

obálky a vloží ho do pripravenej volebnej urny. 

4. Za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len 

jedno poradové číslo s menom kandidáta. 

5. Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole, je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých poslancov MsZ (t.j. minimálne 7 platných hlasov). 

             uzn. MsZ č. 81/2008 



 

6. Po skončení 1. kola hlasovania, komisia sčíta všetky odovzdané hlasy               

a o výsledku 1. kola hlasovania spíše zápisnicu; zápisnica musí obsahovať 

počet odovzdaných hlasov, počet platných hlasov, počet hlasov pre 

jednotlivých kandidátov; výsledok hlasovania komisia oznámi MsZ. 

7. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu 

hlasov všetkých poslancov MsZ, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo 

voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole voľby získali 

najväčší počet platných hlasov; v prípade rovnosti kandidátov, do 2. kola 

postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 

8. Medzi prvým a druhým kolom volieb bude minimálne 30 minútová prestávka, 

počas ktorej zamestnanci organizačného oddelenia pripravia nové hlasovacie 

lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do 2. kola volieb, pre voľby           

v  2. kole sa primerane použije procesný postup ako v 1. kole.  

9. V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 

hlasov. 

10. Pri rovnosti hlasov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom. 

11. V prípade, že sa prihlási len jeden kandidát a nebude v 1. kole zvolený, vyhlási 

MsZ nové voľby. 

 

 

 

             Primátor mesta 
                         Ing. Pavol DŽURINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:           
- za: všetci prítomní poslanci MsZ (12)                                                       
 


