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VOLEBNÝ PORIADOK PRE VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

OBCE DLHÁ NAD KYSUCOU 
 

      Čl. 1. 

 
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ). Voľba sa môže vykonať: 

1. verejným hlasovaním alebo 

2. tajným hlasovaním. 

Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude  pozvaný na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.10.2016 a bude mať právo vystúpiť na rokovaní 

obecného zastupiteľstva v rámci bodu ,,Voľba hlavného kontrolóra“ v časovom rozsahu max. 

5 min.  Obecné zastupiteľstvo má právo klásť doplňujúce otázky kandidátovi na hl. kontrolóra 

vo veci jeho kandidatúry na post hl. kontrolóra. Kandidát má právo na doplňujúce otázky 

neodpovedať. 

Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto 

skutočnosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok. 

 

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná predseda komisie na otváranie 

obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia 

náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra (ďalej len 

„komisia“) za prítomnosti členov volebnej komisie a starostu obce v deň konania  volieb 

hlavného kontrolóra, ktoré sa uskutoční na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

t.j. 14.10.2016.. 

O výsledku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní, a ktorá sa bude predkladať do 

obecného zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí 

obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný 

zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že 

niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne 

zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť. 
 

 

Čl. 2. 

 

Voľba verejným hlasovaním 

 

Ak sa poslanci uznesú, že voľba hl. kontrolóra (ďalej len HK) sa vykoná verejným 

hlasovaním, tak predsedajúci dá hlasovať o každom kandidátovi zvlášť, a to v abecednom 

poradí (podľa priezviska). Po každom hlasovaní o jednotlivom kandidátovi predsedajúci 

vyhlási počet získaných hlasov každého kandidáta. Na zvolenie HK je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezískal, 

OZ 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 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. Žrebovanie vykoná zástupca 

starostu.  

 



 

Čl.3. 

Voľba tajným hlasovaním 

 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného  

zastupiteľstva. Voľby riadi komisia, ktorú schvália poslanci uznesením. 

Komisia vydá hlasovací lístok a obálku, označenú okrúhlou čiernou pečiatkou  „Obec Dlhá 

nad Kysucou“, poslancom proti ich vlastnoručnému podpisu do zoznamu vydaných 

hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou čiernou 

pečiatkou ,,Obec Dlhá nad Kysucou“, sa budú považovať za neplatné. 

Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu 

hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému 

z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené. 

Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa 

bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálky, 

a odovzdá volebnej komisii. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali 

hlasovací lístok a obálku, volebná komisia otvorí obálky s hlasovacími lístkami a pristúpi k 

sčítaniu hlasov. Predsedajúci vyhlási po túto dobu prestávku. 

O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať 
najmä údaje 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, 

resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol 

zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola voľby musí 

obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali 

a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia 

komisie. V prípade, že niektorý člen komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do 

zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť. 

Výsledok voľby oznámi obecnému zastupiteľstvu predseda komisie.  

 

V prípade konania druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po 

oznámení výsledku prvého kola voľby predsedom komisie prestávku, počas ktorej sa komisia 

organizačne pripraví na druhé kolo volieb. 

Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe 

hlavného kontrolóra v druhom kole. 

Čl.4. 

 

Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva. 

Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska,  zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi 

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

najväčší počet platných hlasov. 

V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb 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. Žrebovanie v rokovacej 

miestnosti obecného zastupiteľstva riadi a výsledok žrebovania obecnému zastupiteľstvu 

a prítomnej verejnosti oznamuje predseda komisie. 

 

V Dlhej nad Kysucou 10.10. 2016                                                      Dzurinová Helena 

                                                                                                                starostka obce 


