
Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Leopoldov

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“). Voľba sa môže vykonať:
1. ) verejným hlasovaním alebo
2. ) tajným hlasovaním.
Pred hlasovaním má kandidát na hlavného kontrolóra právo vystúpiť a predstaviť sa poslancom 
MsZ v trvaní max. 5 minút. Tí uchádzači o funkciu hlavného kontrolóra, ktorí nasledujú na 
prezentáciu sa nebudú nachádzať v rokovacej sále.

I. Voľba verejným hlasovaním
I. Ak sa poslanci uznesú, že voľba hlavného kontrolóra (ďalej len „HK“) sa vykoná verejným 
hlasovaním, tak predsedajúci dá hlasovať o každom kandidátovi zvlášť, a to v abecednom 
poradí (podľa priezviska). Po každom hlasovaní o jednotlivom kandidátovi predsedajúci 
vyhlási počet získaných hlasov každého kandidáta. Na zvolenie HK je  potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 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 volieb postupujú všetci 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. Žrebovanie vykoná zástupca primátora. 
Postupuje sa podľa bodu III. 1.

II. Voľba tajným hlasovaním
1. Ak sa poslanci uznesú, že voľba HK sa vykoná tajným hlasovaním, zvolia si trojčlennú 
volebnú komisiu. Zo svojho stredu si zvolia predsedu komisie. Komisia riadi priebeh voľby, 
zisťuje výsledky voľby, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby.
Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom. 
Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti 
uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, 
menia a akademického titulu. Hlasovací lístok je opatrený pečiatkou Mesta Leopoldov. Na 
hlasovacom lístku poslanec zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, za ktorého hlasuje. Poslanec 
môže zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do 
volebnej schránky.

Neplatný je  hlasovací lístok :
- ktorý nie je  na predpísanom tlačive,
- na ktorom poslanec neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo označil 
zakrúžkovaním viac kandidátov ako jedného.

Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané 
mená sa neprihliada.

2. Na zvolenie HK je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 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 volieb postupujú všetci 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. 
Žrebovanie vykoná predseda volebnej komisie. Postupuje sa podľa bodu III. 1.)



3. Na tajné hlasovanie v druhom kole sa použijú hlasovacie lístky, na ktorých budú uvedení 
dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov, alebo v prípade rovnosti hlasov všetci 
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. Hlasovacie lístky odovzdá poslancom volebná 
komisia. Pri tajnom hlasovaní sa postupuje podľa bodu II. 1.). V druhom kole volieb je  zvolený 
ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

4. Z každého tajného hlasovania (aj žrebom) predseda volebnej komisie vyhotoví zápisnicu a 
odovzdá ju  predsedajúcemu, a ten vyhlási výsledky tajnej voľby.

III. Spoločné ustanovenia
1. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie sa vykoná tak, že mená 
kandidátov s rovnakým počtom platných hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovací lístok,

čiže 1 hlasovací lístok = 1 kandidát.

Hlasovacie lístky sa vložia do volebnej schránky a zástupca primátora pri verejnom hlasovaní 
alebo pri tajnom hlasovaní predseda volebnej komisie žrebuje. Žrebovanie sa vykoná 
prostredníctvom náhodného výberu zo všetkých vložených hlasovacích lístkov.

Zástupca primátora alebo predseda volebnej komisie po vybraní hlasovacieho lístka oznámi 
výsledok žrebovania predsedajúcemu, a ten vyhlási výsledok žrebovania -  meno kandidáta, 
ktorý bol zvolený za hlavného kontrolóra.

2. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje :
a) počet prítomných poslancov
b) počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov
d) počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov.
e) počet hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom
f) výsledok voľby, resp. 2. kola voľby, príp. žrebovania
g) meno zvoleného kandidáta
h) dátum, miesto konania voľby HK, podpisy členov volebnej komisie.

3. P nč a dnAé kolo volieb. a  taktiež žrebovanie sa musí vykonať na tej istej schôdzi.

4. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa 
začína dňom, ktorý je  určený ako deň nástupu do práce. Hlavnému kontrolórovi vzniká po 
zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s mestom.

Tento volebný poriadok bol schválený uzn. MsZ č. C/13/2019/4d dňa 09.12.2019


