
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 8/7/2015                                   Dunajská Streda, 29.09.2015 
 

 

UZNESENIE 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 29. septembra   2015 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 21. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie 

č. 159/2015/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda 

 na deň 24. novembra 2015 so začiatkom o 14.30 hod. na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva  v Dunajskej Strede  

 

B/ schvaľuje  

1. nasledovné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra, 

 náležitosti prihlášky: 

 

Kvalifikačné predpoklady : minimálne úplne stredné vzdelanie 

 

Ďalšie požiadavky:  

- predpokladaný nástup do práce  1. decembra 2015 

- pracovný pomer na plný pracovný úväzok  

- plat podľa § 18c ods. 1 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  

- funkčné obdobie:  6 rokov 

- bezúhonnosť 

- minimálne 5 ročná prax 

- riadiace a organizačné schopnosti 

 

 

 

 



 

Náležitosti písomnej prihlášky 

a) Osobné údaje v rozsahu:  meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého 

pobytu. 

b) Dosiahnuté najvyššie vzdelanie. 

c) Prehľad doterajšej praxe so stručným popisom pracovných činností. 

d) Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo 

v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

e) Informácia o znalosti základných noriem samosprávy. 

f) Jazykové znalosti, počítačové znalosti. 

g) Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania 

voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na rokovaní Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. Vlastnoručne podpísaný písomný súhlas obsahuje 

najmä údaje o tom, kto súhlas dáva, komu sa súhlas dáva, na aký účel, zoznam 

alebo rozsah osobných údajov, na akú dobu sa súhlas dáva. 

 

Požadované doklady: 

Písomná prihláška 

Doklad o vzdelaní  

Šrukturovaný životopis 

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 

Dátum doručenia písomnej prihlášky spolu s požadovanými originálnymi alebo úradne 

overenými dokladmi:  najneskôr dňa 23.10.2015  do 15.00 hod. na adresu:  Mesto 

Dunajská Streda, Mestský úrad Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda.  Na obálku je 

potrebné napísať „Voľba hlavného kontrolóra 

2. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra nasledovne: 

a. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr 

do 07.10.2015 na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda, na internetovej stránke 

mesta www.dunstreda.sk a v periodiku mestskej samosprávy. 

b. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykoná komisia pre 

otváranie obálok v zložení: prednostka mestského úradu a zástupcovia 

primátora. Z otvárania obálok sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä 

zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, zoznam priložených 

dokladov, zoznam chýbajúcich dokladov a náležitostí prihlášky. 

c. Prednostka mestského úradu zabezpečí tlač hlasovacích lístkov pre voľbu 

hlavného kontrolóra mesta.  

d. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú 

kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením 

poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu kandidáta. 

Na hlasovacom lístku je odtlačok úradnej pečiatka mesta Dunajská Streda. 

e. Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená prezentácia v trvaní najviac 

10 minút. 

http://www.dunstreda.sk/


 

f. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda dňa 24. novembra 2015. 

g. Pre vykonanie voľby volí mestské zastupiteľstvo z radov poslancov trojčlennú 

volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava 

hlasy a vyhotoví zápisnicu z voľby.  

h. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia 

odovzdá v deň pred hlasovaním poslancom. 

i. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého 

hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok 

po úprave vloží do volebnej schránky. 

j. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive a so 

zakrúžkovaním poradového čísla jedného kandidáta. 

k. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, 

alebo dopísané mená sa neprihliada. 

l. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov 

nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, 

mestské 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 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. 

m. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: 

 počet prítomných poslancov, 

 počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 

 počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

 počet platných hlasovacích lístkov, 

 počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, 

 výsledok voľby, resp. 2. kola voľby resp. výsledok žrebu, 

 meno zvoleného kandidáta. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu spolu so pozmeňovacími návrhmi:  

 

Hlasovanie č. 28.: 

prítomní:      21 

za:         19 

proti:           0 

zdržal  sa:       1 

nehlasoval:     1 

Návrh bol prijatý 

 

 

............................................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


