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Návrh Volebného poriadku pre vol'bu hlavného kontrolóra mesta 
Vydanie:I:J Prešov dňa 19.5.2014 

Mesto Prešov 

Návrh na 


UZNESENIE 


z L. mimoriadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove 


dňa: 19.5.2014 číslo: ...12014 


k návrhu Volebného poriadku pre vol'bu hlavného kontrolóra mesta Prešov dňa 19.5.2014 


Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

schvaľuje 

a) Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov dňa 19.5.2014, 

b) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov dňa 19.5.2014 takto: 

alternatíva l 

voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov sa vykoná verejným hlasovaním poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Prešove, 

alternatíva 2 

voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov sa vykoná tajným hlasovaním poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Prešove. 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove v súlade s § II ods. 4 písm. k} v spojeni s § Iga ods. 3 
zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva ten t o 

Volebný poriadok pre vol'bu hlavného kontrolóra mesta Prešov 
dňa 19.5.2014 

ČU 
Vleobeené ustanovenia 

I. 	Tento volebný poriadok sa vzťahuje na voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov dňa 
19.5.2014. 

2. 	 Hlavného kontrolóra mesta Prešov (ďalej len ,,hlavný kontrolóť') volí Mestské 
zastupiteľstvo v Prešove (ďalej len" mestské zastupiteľstvo") na šesť rokov. 

3. 	 Voľba hlavného kontrolóra sa môže vykonať verejným hlasovanim alebo tajným 
hlasovaním. 

4. 	 Voľba hlavného kontrolóra sa vykoná v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, 
Jarková uL Č. 24. 

Čl. II 
Volebná komisia pre vol'bu hlavného kontrolóra mesta Prešov 

L 	 Mestské zastupiteľstvo zriadi volebnú komisiu pre volbu hlavného kontrolóra (ďalej len 
"volebná komisia") utvorenú z poslancov mestského zastupiteľstva na základe návrhu 
predsedov poslaneckých klubov, a to po jednom zástupcovi z každého poslaneckého 
klubu. 

2. 	 Volebná komisia musí mať najmenej troch členov. Ak volebná komisia nie je v tomto počte 
utvorená, predseda poslaneckého klubu/predsedovia poslaneckých klubov navrhne/navrhnú 
po jednom poslancovi mestského zastupiteľstva za člena volebnej komisie. 

3. 	 Členovia volebnej komisie si určia zo svojho stredu predsedu. Ak nedôjde k dohode, určia 
predsedu žrebom. 

4. 	 Volebná komisia dozerá na dodržiavanie pravidiel hlasovania podľa tohto volebného 
poriadku. 

5. 	 Činnosť volebnej komisie končí poskytuutím informácie podľa článku IV odsek 12 
v prlpade verejného hlasovania a podľa článku V odsek 17 v prípade tajného hlasovania. 

čLm 
Kandidáti Da vol'bu hlavného kontrolóra mesta 

I. 	 Predseda Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove na otváranie obálok a vyhodnotenie 
písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov oznámi 
mestskému zastupiteľstvu mená kandidátov na volbu hlavného kontrolóra mesta Prešov 
(ďalej len "kandidát"). 

2. 	 Kandidát sa môže najneskôr do začiatku hlasovania písomne vzdať svojej kandidatúry. 
Písomné vzdanie doruči predsedajúcemu mestského zastupiteľstva (ďalej len 
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"predsedajúci"), ktorý túto skutočnosť oznámi mestskému zastupiteľstvu do začiatku 
hlasovania. 

3. 	 O kandidátovi, ktorí sa svojej kandidatúry vzdal podľa odseku 2 sa nehlasuje. 
4. 	 Po skončení vystúpenia kandidátov pred poslancami mestského zastupiteľstva predsedajúci 

zistí uznášaniaschopnosť mestského zastupiteľstva vykonanim prezentácie poslancov 
mestského zastupiteľstva prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenía (ďalej 
len "vykonanie prezentácie poslancov mestského zastupiteľstva") a vyhlási voľbu hlavného 
kontrolóra. 

Čl. IV 
Verejné blasovanie 

1. 	 Hlasovanie riadi predsedajúci. Volebná komisia dozerá na regulárny priebeh hlasovania. 
2. 	 Hlasuje sa prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenía v zasadacej miestnosti. 
3. 	 Poslanec mestského zastupiteľstva hlasuje osobne, zastúpenie níe je možné. 
4. 	 Hlasuje jednotlivo o všetkých kandidátoch v abecednom poradí. 
5. 	 Predsedajúci oznárni mestskému zastupiteľstvu akademický titul, meno a priezvisko 

kandidáta, o ktorom má mestské zastupiteľstvo hlasovať. 
6. 	 Pred každým hlasovanim poslancov mestského zastupiteľstva predsedajúci vykoná 

prezentáciu poslancov mestského zastupiteľstva. 
7. 	 Poslanec mestského zastupiteľstva mÔže vyjadriť svoju voľbu tak, že pri návrhu, o ktorom 

sa hlasuje, na hlasovacom zariadení označí alternatívu za ktoru hlasuje (,,za", "proti", 
"zdrži·avatn sa"). 

8. 	 Poslanec mestského zastupiteľstva voli jedného kandidáta, t. j. voľbu "za" môže označiť 
maximálne pri jednom kandidátovi. 

9. 	 Neplatný hlas pre všetkých kandidátov je taký, ak poslanec mestského zastupiteľstva 
hlasoval "za" v tom istom kole voľby hlavného kontrolóra za dvoch aleho viacerých 
kandidátov. 

10. Poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý sa zaprezentoval, ak neoznačí žiadnu alternatívu 
uvedenú v odseku 7, má sa za to, že nehlasoval. 

ll. Predsedajúci oznámi mestskému zastupiteľstvu výsledok hlasovania. 
12. Predseda volebnej komisie informuje mestské zastupiteľstvo, či priebeh hlasovania bol 

regulárny. 

Čl. V 
Tajné blasovanie 

1. 	 Priebeh tajného hlasovania riadi volebná komisia. 
2. 	 T~né hlasovanie sa vykoná prostredníctvom hlasovacích lístkov. 
3. 	 Hlasovaci lístok sa vyhotoví spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom listku sa 

uvedú kandidáti v abecednom poradí s uvedením priezviska, mena a akademického titulu. 
Kandidát, ktorý sa písomne vzdal svojej kandidatúry 48 hodín pred začiatkom hlasovania, 
na hlasovacom lístku jeho úd~e sa neuvádzajú. Kandidát, ktorý sa písomne vzdal svojej 
kandidatúry bezprostredne pred začiatkom hlasovania, jeho údaje na hlasovacom lístku 
zostávajú, ale na jeho hlasy sa neprihliada. 

4. 	 Hlasovací lístok je opatrený odtlačkom úradnej pečiatky mesta Prešov. Hlasovacie lístky sa 
vyhotovia v počte 31 kusov a 5 kusov ako rezerva. 
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5. 	 Volebná komisia pred začiatkom hlasovania skontroluje správnosť vytlačených hlasovacích 
lístkov, ich počet, priestor určený na úpravu hlasovacích lístkov a zapečatí volebnú 
schránku. 

6. 	 Predsedajúci vykonaná prezentáciu poslancov mestského zastupiteľstva a vyhlási začiatok 
tajného hlasovania; hlasovanie trvá 45 minút od vyhlásenia jeho začiatku. 

7. 	 Volebná komisia vydá podľa odseku 6 zaprezentovaným poslancom mestského 
zastupiteľstva hlasovacie lístky a o vydaní urobí záznam v abecednom zozname poslancov 
mestského zastupiteľstva. 

8. 	 Poslanec mestského zastupiteľstva vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho 
lístka, na hlasovacom lístku môže označiť kandidáta, za ktorého hlasuje. Označenie vykoná 
tak, že zakrúžkuje poradové číslo pred menom kandidáta, ktorému dáva hlas. Po úprave 
hlasovacieho lístka vhodí hlasovací lístok do volebnej schránky. 

9. 	 Na požiadanie poslanca mestského zastupiteľstva mu volebná komisia vydá za nesprávne 
upravený hlasovací lístok nový hlasovací lístok a o jeho vydani vykoná záznam 
v abecednom zozname poslancov mestského zastupiteľstva. Nesprávne upravený hlasovací 
lístok poslanec mestského zastupiteľstva je povinný znehodnotiť pred volebnou komisiou, 
inak sa mu nový hlasovací lfstok nevydá. 

10. 	 Ak zaprezentovaný poslanec mestského zastupiteľstva v čase uvedenom v odseku 6 využil 
svoje právo hlasovať, volebná komisia vyhlási tajné hlasovanie za skončené a pristúpi 
k zisťovaniu výsledku tajného hlasovania. 

ll. Volebná komisia na určenom mieste zapečatí nevydané hlasovacie lístky, otvorí volebnú 
schránku, vyberie hlasovacie lístky z volebnej schránky, sčíta ich, porovná ich počet 
s počtom prezentovaných poslancov mestského zastupiteľstva, počtom poslancov 
mestského zastupiteľstva, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, vylúči neplatné hlasovacie 
lístky a z platných hlasovacích lístkov zistí počet hlasov pre jednotlivých kandidátov. 

12. Neplatný je hlasovací lístok, ktorý 
a) nie je na predpísanom tlačive, 
b) nie je označený spôsobom uvedeným v odseku 8, t. j. zakrúžkovanim poradového 

čísla kandidáta, 
c) je označený spôsobom podľa odseku 8 pri dvoch alebo viacerých kandidátoch, 
d) ak poslanec mestského zastupiteľstva hlasovací lístok menil alebo doplnil. 

13. Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku tajného hlasovania, v ktorej uvedie: 
a) počet prezentovaných poslancov mestského zastupiteľstva, 
b) počet vydaných hlasovacích lístkov, 
c) počet odovzdaných hlasovacích lfstkov, z toho 

I. 	 platných hlasovacích lfstkov, 
2. neplatných hlasovacích lístkov, 

d) počet neodovzdaných hlasovacích lístkov, 
e) ku každému menu a priezvisku kandidáta počet ziskaných platných hlasov. 

Súčasťou zápisnice o výsledku hlasovania je snimok z vykonanej prezentácie poslancov 
mestského zastupiteľstva podľa odseku 6, abecedný zoznam poslancov mestského 
zastupiteľstva, odovzdané hlasovacie lístky a nevydané hlasovacie lístky. 

14. Zápisnicu o výsledku hlasovania podpíše predseda a ostatní členovia volebnej komisie. 
Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú. 

15. Predseda 	 volebnej komisie oznámi mestskému zastupiteľstvu výsledok hlasovania 
v rozsahu podľa odseku 13. 

F -	 MsÚ/SP-Ol/12l1 



Vydanie: I 

Návrb Volebnébo poriadku pre vol'bu blavnébo kontrolóra mesta ir;! 
StranaPrelov dňa 19.5.2014 !4f4Mesto Prešov ,-	 - --_.......... 

16. Na základe oznámenia podľa odseku 15 predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania. 
17. Volebná komisia odovzdá písomnú zápisnicu 	o vyhláseni výsledku hlasovania príslušnému 

odbornému útvaru Mestského úradu v Prešove za účelom dodržania postupu podľa 
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

Čl. VI 

Drubé kolo volieb 


1. 	 Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšínu nezískal, mestské zastupiteľstvo ešte na 
tej istej schôdzí 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 všetCÍ 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 riadi najstarši člen mestského 
zastupiteľstva. 

2. 	 V druhom kole volíeb sa postupuje podľa článku rv a V tohto volebného poriadku 
primerane. 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 


Materiálno-technickú prípravu voľby hlavného kontrolóra zabezpečí Mestský úrad 
v Prešove. 

Čl. VIn 
Účinnost' 

Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov dňa 19.5.2014 nadobúda 
účinnosť jeho schválením Mestským zastupiteľstvom v Prešove. 

V Prešove dňa 19.5.2014 
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