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__________________________________________________________________________ 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej po prerokovaní 

 

A) s c h v a ľ u j e  volebnú  komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení: 

 

Ing. Zita Bednáriková 

Luboš Švorec 

Ing. Rastislav Guga 

 

B) v o l í 

do funkcie hlavného kontrolóra mesta Nemšová .......................... ( meno a priezvisko 

úspešného kandidáta) 

 

C) s ú h l a s í 

1. s dňom nástupu do práce, a to 01.01.2023 

2. (vybrať to, čo je z tohto aktuálne) 

    - s podnikaním hlavného kontrolóra 

    - s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra 

    - s tým, že hlavný kontrolór je členom v riadiacich, kontrolných alebo dozorných 

orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

 

 



Spôsob voľby hlavného kontrolóra 

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 

02.11. 2022  (min. 40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli mesta Nemšová  

a na webovej stránke mesta Nemšová: www.nemsova.sk 

2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 

14 dní pred dňom konania voľby, t. j. 1.12. 2022 (t. j. štvrtok) do 14.00 hodiny  

v zalepenej obálke na adresu:  Mesto Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

s označením: ,,Voľba hlavného kontrolóra mesta Nemšová - NEOTVÁRAŤ“. 

3. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykonajú:  

        MUDr. Peter Daňo, poslanec MsZ v Nemšovej 

        Ing. Zita Bednáriková, poslankyňa MsZ v Nemšovej 

        Luboš švorec, poslanec MsZ v Nemšovej 

     Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok, o výsledku spíše prednosta MsÚ v Nemšovej 

     zápisnicu so zoznamom kandidátov, ktorú podpíšu a bude sa predkladať ako príloha 

     k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. 

4. Každému kandidátovi v deň voľby bude umožnená maximálne 5 min. prezentácia.  

5. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nemšovej. 

6. Pre vykonanie voľby volí MsZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh  

    volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby. 

7. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom  

     MsZ.  

8.  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. Na hlasovacom lístku je pečiatka Mesta Nemšová.  

9.  Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.     

     Zakrúžkovať  môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do  

     volebnej schránky. 

10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je: 

      a) na predpísanom tlačive, 

      b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.  

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

      dopísané mená sa neprihliada.  

12. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých  

      poslancov MsZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, MsZ 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 dvaja 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.  

13. 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,  

• meno zvoleného kandidáta. 

 14. Primátor mesta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom mesta Nemšová  

       uzavrieť pracovnú zmluvu.  

15. Pracovný úväzok: 0,4.  

16. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov.  

      Jeho funkčné obdobie sa začne 1.1.2023.  

http://www.nemsova.sk/

