
Vyhlásenie voľby  hlavného kontrolóra mesta Michalovce 

  Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach: 
 
1)   V y h l a s u j e   

a) voľbu hlavného kontrolóra mesta Michalovce na deň 21.6.2021 na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach  

b)   v prípade trvania krízovej situácie ku dňu uplynutia funkčného obdobia hlavného kontrolóra 
t.j. k 31.7.2021 sa termín vykonania voľby presúva až do uplynutia 60 dní od odvolania 
krízovej situácie.  Krízová situácia je definovaná v § 30f zákona č. 369/1990 Zb. v platnom 
znení  (mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti 
s ochorením COVID-19) 

2)   S c h v a ľ u j e  
a) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce tajným hlasovaním poslancov 

mestského zastupiteľstva. Podrobnosti o voľbe upravuje § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a volebný poriadok pre voľbu hlavného 
kontrolóra schválený MsZ pre túto voľbu.  

b)  kvalifikačné a ďalšie predpoklady: 
•  minimálne úplne stredné vzdelanie (vyššie vzdelanie výhodou, ktorú môžu poslanci MsZ 

zohľadniť) 
• bezúhonnosť v zmysle  § 3 ods. 3 zákona č.552/2003 Z.z o výkone prác vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov (výpis z registra trestov vyžiada zamestnávateľ Mesto 
Michalovce na základe poskytnutých údajov podľa bodu 2c) 

c) náležitosti písomnej prihlášky: 
• identifikačné údaje – meno, priezvisko, titul, adresu na doručovanie písomností, 

telefonický respektíve e-mailový kontakt,  pokiaľ uchádzač vlastní.  
• meno priezvisko, rodné priezvisko alebo priezvisko ak došlo k zmene mena alebo 

priezviska, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia a okres narodenia adresu 
trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, štátne občianstvom pohlavie a meno, 
priezvisko a rodné priezvisko rodičov (údaje  za účelom vyžiadanie výpisu registra trestov 
podľa zákona č.330/2007 Z.z o registri trestov) 

• vlastnoručne podpísaný súhlas na spracúvanie poskytnutých svojich osobných údajov  na 
účel vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve podľa zákona č.18/2018 Z. z. Zákon o 
ochrane osobných údajov  v znení neskorších predpisov.   

• úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
• životopis s uvedením doterajšej praxe a zastávanej pracovnej pozície   
Kandidát, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady, nie je bezúhonný a ktorého prihláška 
nespĺňa a neobsahuje náležitostí ustanovené týmto uznesením, nebude uvedený na 
hlasovacom lístku kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra 

d) termín ukončenia podávania písomných prihlášok:  7.6.2021 (pondelok) do 14,00 hod. 
Písomné prihlášky musia byť doručené, platí nielen pre osobné doručenie, ale aj pre doručenie 
iným spôsobom (hmotnoprávna lehota). 

e) miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku vrátane náležitosti kandidáti zašlú 
alebo doručia do určeného termínu na adresu: Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 
01 Michalovce s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“. Na obálke musí byť 
uvedené  meno, priezvisko a adresu podávajúceho. Pri osobnom doručení výlučne na 
podateľňu Mestského úradu, kancelária č. 106, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce 

f) určuje pracovný čas hlavného kontrolóra 37,5 hodín, týždenný pracovný čas, bez prestávky na 
jedenie a oddych t.j. plný pracovný úväzok 

g) komisiu,  ktorá overí splnenie  kvalifikačných a ďalších predpokladov v zložení: Ing. Jozef 
Sokologorský, predseda komisie, Mgr. Milan Kaplan, MUDr. Jozef Makohus, členovia komisie, 
administrátor komisie  Ján Bumbera.  
                                                          
                                                  Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 
                                                                          číslo 192/2021 zo dňa 22.2.2021 
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