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Mestské zastupiteľstvo v Prešove celkom:~ 
SMesto Prešov 

Materiál 
na L. mimoriadne zasadnutie 
Mestského zastupitel'stva v Prešove dňa: 19.5.2014 

Bod návrhu programu zasadnutia - poradové číslo: 4 
Voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov na obdobie rokov 2014 - 2020 

Obsah materiálu: 
I. 	 obal 
2. 	 návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove: 


- k voľbe hlavného kontrolóra mesta Prešov na obdobie rokov 2014 - 2020 

- k určeniu platu a schváleniu odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Prešov 


3. 	 dôvodová správa 

Predkladateľ 

I Meno a priezvisko: JUDr. Pavel Hagyari 
i a predseda volebnej komisie 
I Funkcia/pracovné zaradenie: 
. primátor mesta Prešov 
Ipredseda volebnej komisie MsZ 

Podpis: / 	 I Dátum: 14.5.2014 
I 

.->c.. j 
._., 

Gestor: oddelenie manažérstva kvality a právnych služieb MsU! 
Vedúci gestora ! 

! 
! Funkcia/pracovné zaradenie: vedúci oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ 

! POdpis~~ ::::>7 ~l Dátum: 14.5.2014 

Vypracoval Posúdil 	 Schválilo 
I •• 

. Meno a priezvisko: IMeno a priezvisko: Mestské zastupiteľstvo 
I JUDr. Beáta Findišová M . Katarína Kireta v Prešove uznesením číslo .... 

Funkcia/pracovné zaradenie: Funkcia/prac~vné zaradenie:
Iprávnička prednostka estského úradu 
Ľ~~~- ." v Prešove 
Podpis: 1 . _ __ Podpis: 	 .._-

I 	 !Dátum: 14.5.2014 	 Dátum: 

F-MsÚIPPM-03/11l 
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Návrh na 

UZNESENIE 

z L. mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteI'stva v Prešove 

dňa: 19.5.2014 číslo: ..J2014 

k vol'be hlavného kontrolóra mesta Prešov na obdobie rokov 2014 - 2020 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

vo li 

v súlade s § II ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 3 a 5 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov ................................................................ za hlavného kontrolóra 

mesta Prešov s účinnosťou od ................. . 
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Vol'ba hlavného kontrolóra mesta Prelov na obdobie rokov Igj Vydanie:
2014-2020 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z L. mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva v Prešove 

dňa: 19.5.2014 
čislo: .../2014 

k určeniu platu a schváleniu odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Prelov 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

určuje 

p. ........................................... ......... v súlade s § II ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra mesta Prešov pri 

100"10 rozsahu výkonu podľa § 1 gc ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta Prešov, ktorý je 2,47 a to s 

ÚČiIUlOSťou od ............ , 


schval'uje 

v súlade s § l gc ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

hlavnému kontrolórovi mesta Prešov mesačnú odmenu vo výške ......................... % z určeného 

mesačného platu hlavného kontrolóra mesta Prešov. 
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 Voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov na obdobie 

Vydanie:rokov 2014 - 2020 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Podľa § 18 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ,,zákon") hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho 
funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej vlIčšiny všetkých 
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej 
istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktor! 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 najväčši počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom 
kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

Proces voľby hlavného kontrolóra je upravený vo Volebnom poriadku pre voľbu 
hlavného kontrolóra mesta Prešov dňa 19.5.2014 (ďalej len "volebný poriadok") . V závislosti od 
spôsobu schválenia voľby mestským zastupiteľstvom - verejná alebo tajná, vo voľbe sa 
postupuje podľa tých ustanoveni volebného poriadku, ktoré zodpovedajú schválenému spôsobu 
voľby. 

Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy 
s mestom. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratši pracovný čas, ktorého dÍžku určí 
obecné zastupiteľstvo pred vyhlásenim vol'by kontrolóra. DÍžka úväzku hlavného kontrolóra 
mesta Prešov je 100 %. 

Podľa § II ods. 4 písm. j) zákona mestské zastupiteľstvo určuje hlavnému kontrolórovi 
plat. Podľa § l8c ods. l zákona plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov ~tatistického úradu 
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov 
obce. Podľa počtu obyvateľov mesta Prešov priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom 
hospodárstve sa vynásobí koeficientom 2,47, čo predstavuje sumu 2035,28 eur. Plat hlavného 
kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore, teda po zaokrúhleni 2036 eur. 

Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do 
výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra. 

Strana 1/1 
F - MsÚ/SP-0l/23/1 


