
          Vyhlásenie voľby kontrolóra 

             Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

 

                           Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom  

                     uznesením číslo 114 zo dňa 29.10.2020 vyhlasuje voľbu kontrolóra  

                      Mestskej časti Košice - Nad jazerom a určuje deň konania voľby  

                                                       na 28. januára 2021 

   

                                     Uznesenie č. 114 zo dňa 29.10.2020 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Nad jazerom 

 

a) vyhlasuje voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súlade s ustanovením       

§ 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa 

bude konať dňa 28. januára 2021 

 

b) splnomocňuje starostku Mestskej časti Košice - Nad jazerom zverejniť vyhlásenie dňa 

konania voľby najneskôr 40 dní pred dňom konania voľby na úradnej tabuli mestskej časti, 

webovej stránke mestskej časti www.jazerkosice.sk podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

c) určuje rozsah výkonu funkcie kontrolóra Mestskej časti Košice - Nad jazerom na plný 

pracovný úväzok 

 

d) schvaľuje spôsob a vykonanie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Nad jazerom               

a náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti takto: 

 

1. Spôsob vykonania voľby kontrolóra mestskej časti: 

- predstavenie kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti v abecednom poradí priamo       

na rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti,  

- hlasovanie – tajné, 

- hlasovací lístok – spoločný 

 

2. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra mestskej časti: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

 

3. Náležitosti písomnej prihlášky: 

- meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície 

- úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona              

č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

- písomný súhlas kandidáta so zverejnením  a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel 

vykonania voľby kontrolóra Mestskej časti Košice – Nad jazerom v miestnom zastupiteľstve. 

 

4. Termín ukončenia doručenia prihlášok: do 14. januára 2021 do 15:00 hodiny. 

http://www.jazerkosice.sk/


5. Kandidát na funkciu kontrolóra Mestskej časti Košice – Nad jazerom  musí písomnú 

prihlášku spolu s požadovanými dokladmi odovzdať v zalepenej obálke označenej „Voľba  

kontrolóra mestskej časti  - neotvárať“ najneskôr 14 dní  pred dňom konania voľby na 

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom. Pri osobnom odovzdaní – do kancelárie 

prvého kontaktu Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, 

prízemie. Pri odovzdaní poštou na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom, 

Poludníková 7, 040 12 Košice. Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej 

podacej pečiatky. 

 

6. volí  Komisiu na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu kontrolóra  Mestskej 

časti Košice - Nad jazerom v zložení: členov mandátovej komisie Mgr. Andrea Gajdošová, 

Zuzana Dlhá, Mgr. Martin Seman. 

 

7. ukladá Komisii na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu kontrolóra 

Mestskej časti Košice - Nad jazerom, aby po posúdení náležitosti prihlášok kandidátov               

na funkciu kontrolóra mestskej časti predložila Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti   

Košice – Nad jazerom zoznam kandidátov na funkciu kontrolóra mestskej časti za účelom 

vykonania voľby. 

 

 

 

 

      Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, v. r. 

             starostka 

 

 

 


