Návrh
na Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
Navrhuje sa, aby Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo
uznesenie, ktorým:

I.

1. v y h l á s i deň konania voľby hlavného kontrolóra na 23. august 2021. Voľba sa
uskutoční v rámci programu 26. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja,
2. p o v e r í predsedu Košického samosprávneho kraja zverejniť vyhlásenie dňa konania
voľby hlavného kontrolóra formou vyvesenia na úradnej tabuli a jeho zverejnením na
webovej stránke Košického samosprávneho kraja https://web.vucke.sk/sk/, t.j. spôsobom
v mieste obvyklým, v termíne podľa § 19a ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
3. u s t a n o v í:
a) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra takto:
 Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.


Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov Zastupiteľstva KSK. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu
nezíska, na tom istom zasadnutí Zastupiteľstva KSK sa vykoná druhé kolo volieb,
do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší
počet hlasov.
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom
hlasovaní sa rozhoduje žrebom.



Ak sa na funkciu hlavného kontrolóra prihlási iba jeden kandidát, a tento kandidát
nezíska potrebnú väčšinu hlasov, predseda Košického samosprávneho kraja (ďalej
aj „predseda KSK“) vyhlási nové voľby.



Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním, ktorého postup
stanovuje § 53 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK, a to v prvom aj
v druhom kole hlasovania. V prípade rozhodovania žrebom sa žrebovanie
uskutoční verejne. Žrebovanie riadi predseda volebnej komisie.

Pre účely tajného hlasovania Zastupiteľstvo KSK zriadi najmenej 5 člennú volebnú
komisiu, z radov poslancov tak, aby v nej mali zastúpenie všetky poslanecké kluby
Zastupiteľstva KSK. Volebná komisia si dohodou zo svojho stredu určí predsedu. Ak
nedôjde k dohode, určí sa predseda žrebom, žrebovanie riadi najstarší člen volebnej komisie.
Tajné hlasovanie sa uskutoční v miestnosti vedľa rokovacej sály Zastupiteľstva KSK
označenej číslom B06 na Magistráte mesta Košice. Na tajné hlasovanie sa použijú
hlasovacie lístky, ktoré oddelenie organizačné, protokolu a zahraničných vzťahov Úradu
Košického samosprávneho kraja vydá poslancom Zastupiteľstva KSK pri vstupe do
priestoru určeného na tajné hlasovanie.
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Hlasovací lístok sa vytvorí spoločný pre všetkých kandidátov, ktorí splnili predpoklady
pre výkon funkcie a ktorých prihláška splnila predpísané náležitosti. Na hlasovacom lístku
sa uvedú kandidáti v abecednom poradí podľa priezviska s uvedením poradového čísla,
titulu, mena a priezviska.
Hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla len jedného kandidáta. V prípade
pochybností o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje volebná
komisia hlasovaním. O výsledku tajného hlasovania sa vyhotoví zápisnica.
Na priebeh tajného hlasovania dozerajú členovia volebnej komisie, ktorí spočítajú hlasy
a vyhotovia zápisnicu o výsledku tajného hlasovania. Výsledky tajného hlasovania vyhlási
predseda volebnej komisie. Zápisnica z tajného hlasovania aj vyhlásenie predsedu volebnej
komisie obsahuje tieto obligatórne náležitosti: počet vydaných hlasovacích lístkov, počet
odovzdaných hlasovacích lístkov, počet platných hlasov pre každého kandidáta jednotlivo,
počet neplatných hlasovacích lístkov a počet neodovzdaných hlasovacích lístkov. Za
neplatný hlasovací lístok sa považuje hlasovací lístok, na ktorom nie je predpísaným
spôsobom označený žiaden kandidát, ako aj hlasovací lístok, na ktorom sú označení viacerí
kandidáti. V zápisnici sa uvedie dôvod neplatnosti hlasovacích lístkov. Zápisnicu podpisujú
všetci členovia volebnej komisie. Informácia o výsledku tajného hlasovania a zápisnica
o výsledku tajného hlasovania budú súčasťou zápisnice zo zasadnutia Zastupiteľstva KSK.


Každý kandidát, ktorý riadne a včas podal prihlášku a spĺňa kvalifikačné
predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra, má právo sa prezentovať na rokovaní
Zastupiteľstva KSK, pri prerokovaní bodu, v ktorom sa uskutočňuje voľba
hlavného kontrolóra, v deň konania voľby hlavného kontrolóra. Vystúpenie
kandidáta podľa prvej vety tohto bodu je možné v časovom rozsahu 5 minút.

b) predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky kandidátov
na funkciu hlavného kontrolóra, miesto, čas a spôsob odovzdania prihlášky
kandidátov:
Predpoklady kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra:



ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického
alebo technického smeru,
bezúhonnosť.

Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:





meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktný údaj
(telefón, e-mail, doručovacia adresa, ak je iná ako adresa trvalého pobytu),
profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej
pozície,
údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného
dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
údaje kandidáta potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s § 19a
zákona č. 302/2001 Z. z. v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri
trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
o meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak
došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,
o dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého
pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
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-



o štátne občianstvo,
o pohlavie,
o meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
číslo občianskeho preukazu alebo pasu.
Osobné údaje kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra budú spracúvané v súlade
s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či kandidáti
na funkciu hlavného kontrolóra na základe doručených životopisov a poskytnutých
údajov spĺňajú požiadavky Košického samosprávneho kraja na obsadzovanú
funkciu. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov,
Košický samosprávny kraj zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

c) miesto a spôsob odovzdávania prihlášky:





Prihlášku je potrebné odovzdať osobne do podateľne Úradu Košického
samosprávneho kraja, ktorá sa nachádza na prízemí vľavo v sídle Úradu Košického
samosprávneho kraja, alebo zaslať poštou na adresu: Košický samosprávny kraj,
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zalepenej obálke s označením
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ“
Termín ukončenia podávania prihlášok je 9. august 2021 o 15.30 hodine.
Za včas podanú prihlášku sa považuje prihláška, ktorá bola v určenej lehote
fyzicky doručená do podateľne Úradu Košického samosprávneho kraja. Prihlášky
doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

II.
Informácia k otváraniu obálok:
Za účelom otvárania obálok a posudzovania náležitostí prihlášok prihlásených kandidátov
predseda KSK určil termín a čas otvárania obálok a vymenoval komisiu pre otváranie
obálok:
- dátum a čas otvárania obálok: 10. august 2021 o 9.00 hodine,
- miesto otvárania obálok: zasadacia miestnosť č. 209, Úrad Košického
samosprávneho kraja .
- Komisia pre otváranie obálok a posudzovania náležitostí prihlášok:
1. Daniel Rusnák, podpredseda Košického samosprávneho kraja,
2. Ing. Karol Pataky, podpredseda Košického samosprávneho kraja,
3. JUDr. Boris Bilčak, riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja,
4. JUDr. Jarmila Zvarová, poverená riaditeľka kancelárie predsedu KSK,
5. PhDr. Anna Heribanová, vedúca oddelenia organizačného, protokolu
a zahraničných vzťahov Úradu Košického samosprávneho kraja.
Ak sa niektorý z vymenovaných členov ospravedlní z otvárania obálok, predseda má
právo vymenovať ďalšieho člena komisie, náhradníka.

Úlohou komisie je zabezpečiť úlohy v rozsahu:
- otvorenie kandidátmi doručených obálok,
- overenie splnenia predpokladov kandidátov na výkon funkcie hlavného kontrolóra
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a náležitostí prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra KSK ustanovené
v bode 3 b) uznesenia zastupiteľstva ako nevyhnutné na to, aby kandidátom podaná
prihláška bola akceptovaná, a aby sa kandidát mohol dňa 23. augusta 2020 zúčastniť
voľby hlavného kontrolóra,
- odoslať uchádzačom písomnú informáciu o splnení podmienok pre voľbu
a náležitostiach prihlášky v lehote do 13. 08. 2021,
- zaslať kandidátom pozvanie na voľbu hlavného kontrolóra KSK v lehote do 13. 08. 2021.
Návrh uznesenia na Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
ustanovuje podmienky účasti a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra vrátane
kvalifikačných predpokladov, náležitostí prihlášky, miesta, času a spôsobu odovzdania
prihlášok.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra bude realizované podľa § 19a ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. zverejnením na úradnej tabuli formou vyvesenia a zverejnením na webovej
stránke Košického samosprávneho kraja.

Košice 14. 06. 2021

Spracovala: PhDr. Anna Heribanová

11

