Dôvodová správa
k voľbe hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja uznesením č. 52 na 4. zasadnutí
dňa 28. apríla 2014 za deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlásilo 30. jún 2014 vrátane
ustanovenia spôsobu vykonania voľby, podmienok účasti a náležitostí prihlášky pre účasť vo
voľbách na funkciu hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja.
Vyššie uvedené vyhlásenie zastupiteľstva úrad realizoval na základe poverenia predsedu
Košického samosprávneho kraja zverejnením na úradnej tabuli formou vyvesenia
a zverejnením na internetovej stránke samosprávneho kraja dňa 5. mája 2014. Za termín
ukončenia podávania prihlášok bol stanovený deň 9. jún 2014 do 12.00 hod. s tým, že na
podanie prihlášky bola za miesto jej podania určená podateľňa Úradu Košického
samosprávneho kraja formou osobného doručenia s označením obálky „Voľba hlavného
kontrolóra„ a „Neotvárať“.
Za účelom realizácie uznesenia č. 52/2014 predseda Košického samosprávneho kraja
vymenúval komisiu v zložení - Ing. Zachariaš, podpredseda KSK,
- JUDr. Jaroslav Hlinka, poslanec zastupiteľstva,
- MUDr. Jutka, MPH, poslanec zastupiteľstva,
- Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK
- JUDr. Kolesárová, vedúca organizačného odboru.
Úlohou komisie bolo zabezpečiť realizáciu uznesenia v rozsahu:
- otvorenia kandidátmi doručených obálok,
- overenia splnenia náležitostí prihlášky ustanovené v bode 3 b) uznesenia zastupiteľstva ako
nevyhnutné na to, aby kandidátom podaná prihláška bola akceptovateľná, a aby sa kandidát
mohol dňa 30. júna 2014 zúčastniť voľby hlavného kontrolóra.
Komisia prevzala z podateľne úradu prostredníctvom spracovateľa materiálu 3 zalepené
neporušené obálky zaevidované v centrálnom denníku úradu pod evidenčnými číslami
uvedenými v prezentačnej pečiatke podateľne úradu. Po otvorení obálok komisia
konštatovala:
1) K termínu podávania prihlášok, k miestu a spôsobu ich odovzdania.
Traja nižšie uvedení kandidáti prihlášku doručili osobne, na určené miesto a v stanovenom
termíne t. j. do 9. 6. 2014 do 12.00 hod. s vyznačením obálky „Voľba hlavného kontrolóra“
a „Neotvárať“.
1. Ing. Miroslav Vavrek
2. JUDr. Vojtech Farkaš
3. Ing. Ľubomír Hudák
Na základe vyššie uvedeného kandidáti splnili podmienku podania prihlášky v stanovenom
termíne, odovzdanie na určené miesto a osobné doručenie.
Dňa 10. júna 2014 pred rokovaním komisie k otváraniu obálok, kandidát na hlavného
kontrolóra Ing. Miroslav Vavrek, predložil žiadosť na späť vzatie prihlášky.
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2) K overeniu splnenia náležitostí prihlášky ustanovené v bode 3 b) vyššie spomínaného
uznesenia
Komisia, vzhľadom na späť vzatie prihlášky jedným kandidátom, overila splnenie
ustanovených náležitostí prihlášky ako nevyhnutné na to, aby kandidátom podaná prihláška
bola akceptovateľná a aby sa kandidát mohol dňa 30. 6. 2014 zúčastniť voľby hlavného
kontrolóra, len u dvoch kandidátov.
1. JUDr. Vojtech Farkaš - podmienky splnené
2. Ing. Ľubomír Hudák - podmienky splnené.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa predkladá návrh, na základe ktorého sa voľby hlavného
kontrolóra zúčastnia dvaja kandidáti:
1. JUDr. Vojtech Farkaš
2. Ing. Ľubomír Hudák
Nad rámec vyššie uvedenej informácie o splnení všetkých náležitostí u kandidátov
stanovených uznesením, prílohou materiálu pre poslancov sú aj kandidátmi predložené
profesijné životopisy s prehľadom doterajšej praxe a pracovnej pozície poskytnuté na základe
súhlasu kandidátov so zverejnením osobných údajov na tento účel.
Podľa platnej legislatívy na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb
postupujú obidvaja kandidáti. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom hlasovaní sa rozhoduje žrebom.
Podľa uznesenia voľby prebehnú verejným hlasovaním. Kandidáti majú právo v deň
konania voľby na vystúpenie pred zastupiteľstvom v časovom rozsahu 5 minút.

Košice 12. 6. 2014
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