
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja
 

 

V Y P I S
uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávnehO kraja

čůdo 475/2020 zo zasadnuúa„ĺk0nanéh0 6. 7. 2020
 

K bodu:

5. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho

samosprávneho kraja.
 

Predkladal: Ing. Jaroslav Baška — predseda TSK

U z n e s e n i e číslo 475/2020
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom

zasadnutí dňa 06.07.2020 prerokovalo a

I.

II.

III.

V y h l a s u j e

deň konania voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho

samosprávneho kraja na 28.09.2020 na riadnom zasadnutí

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja V budove

sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici

7282/20A, Trenčín, na prvom poschodí, č. dverí 264

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva)

V o l í

Komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov

na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samospráv-

neho kraja V zložení:

doc. MUDr. Ján BIELIK, CSc.

Erich DVONČ
Ing. Mária HAJŠOVÁ, PhD.
Ing. Anna HALINÁROVÁ
Ing. Miroslav ŽIAKU

'
I
ů
U
U
N
H

u k l a d á

Komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov
na funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samospráv-

neho kraja:

- predložiť dňa 28.09.2020 Zastupiteľstvu Trenčianskeho

samosprávneho kraja zoznam kandidátov za účelom

vykonania voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho

samosprávneho kraja, po posúdení náležitostí prihlášok

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Trenčian—

skeho samosprávneho kraja



IV. u s t a n 0 V u j e

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontro—

lóra Trenčianskeho samosprávneho kraja a náležitosti

prihlášky nasledovne:

a) vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude

zverejnené najneskôr 31.07.2020 na úradnej tabuli

Trenčianskeho samosprávneho kraja, na webovom sídle

Trenčianskeho samosprávneho kraja a V regionálnych

printových médiách
písomná prihláška kandidáta na funkciu hlavneho

kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej

len „kandidát“) musí obsahovať:

meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, príp.

prechodného pobytu,

ďalšie osobné údaje potrebné k podaniu žiadosti o Výpis

z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z.
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov V znení neskorších predpisov

kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mailoVá adresa)

štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom

doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia a odbornej

praxe

koncepciu činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného

kontrolóra

úradne overenú kópiu dokladu o vzdelaní (podľa § 19a

ods. 1 zákona kvalifikačným predpokladom na funkciu

hlavného kontrolóra je ukončené vysokoškolské vzdelanie

prvého stupňa ekonomického, právnického alebo

technického smeru)

písomný súhlas so zverejnením osobných údajov V zmysle

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov V znení

neskorších predpisov

písomný súhlas s kandidatúrou na funkciu hlavného

kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja

kandidát musí odovzdať svoju písomnú prihlášku

do podateľne Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín najneskôr
14 dni pred dňom konania voľby, t.j. najneskôr

14.09.2020 do 15,00 hod. V zalepenej obálke s označením

„Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

Trenčianskeho samosprávneho kraja“ s poznámkou

„Neotvárať“

kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku

V zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej

stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín s tým, že pod vyššie

uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška

kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Trenčian-

skeho samosprávneho kraja“ s poznámkou „Neotvárať“.

V tomto pripade musí byť dátum doručenia prihlášky

14.09.2020. Neskorší deň doručenia prihlášky je

V zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný.
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posúdenie náležitostí písomných prihlášok kandidátov

vykoná komisia zvolená Zastupiteľstvom Trenčianskeho

samosprávneho kraja, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie

náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov

a vypracuje zoznam kandidátov

kandidát, ktorý splnil požadované podmienky účasti

na voľbe má parvo na vystúpenie V Zastupiteľstve „

Trenčianskeho samosprávneho kraja V časovom rozsahu

10 minút

po vystúpení kandidátov, ktorí využili právo

na vystúpenie V Zastupitelstve Trenčianskeho samo—

správneho kraja, otvorí predseda Trenčianskeho

samosprávneho kraja diskusiu. Po jej ukončení má

kandidát, ktorý splnil požadované podmienky účasti

na voľbe, právo na vystúpenie V Zastupiteľstve Tren-

Čianskeho samosprávneho kraja V časovom rozsahu 2

minúty, počas ktorých má právo reagovať na diskusiu.

Voľba hlavneho kontrolóra Trenčianskeho samospráv—

neho kraja sa vykoná tajným hlasovaním poslancov

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja takto:

na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky,

ktoré vydá poslancom komisia zvolená zastupiteľstvom

V súlade s čl. 11 ods. 9 Rokovacieho poriadku Zastu—

piteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len

„volebná komisia“) pri vstupe do priestoru určeného

na tajné hlasovanie

volebná komisia dozerá na celý priebeh tajného

hlasovania, spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu

o výsledku tajného hlasovania

hlasovací lístok pre voľby hlavneho kontrolóra bude

opečiatkovaný pečiatkou Trenčianskeho samosprávneho

kraja a kandidáti, ktorí splnia podmienky na účasť

na voľbe, budú uvedení V abecednom poradí

po predstavení kandidátov a ich vyjadrení, Že súhlasia

s kandidatúrou, môžu predstaviť svoju koncepciu

následne predseda volebnej komisie vyzve k voľbe

hlavného kontrolóra, poslanci jednotlivo vstúpia

do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka

na hlasovacom lístku môže poslanec zakrúžkovať poradové

číslo iba jedného kandidáta

poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru

určeného na úpravu hlasovacieho lístka vloží hlasovací

lístok do volebnej schránky

poslancovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru,

volebná komisia hlasovanie neumožní

neplatný bude hlasovací lístok, ktorý nebude

na predpísanom tlačive, alebo poslanec neoznačil

zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil

zakrúžkovaním Viac kandidátov

poškodenie hlasovacieho lístka nemá Vplyv na jeho

platnosť, ak sú z neho zrejmé Všetky potrebné údaje

na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada

V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo

neplatnosti hlasovacieho lístka volebná komisia
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predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích

lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za jednot-

livých kandidátov, počet poslancov, ktorí neodovzdali

hlasovacie listky, počet neplatných hlasovacích

lístkov a následne vyhlási Výsledky tajného hlasovania

zápisnica o výsledku tajného hlasovania je súčasťou

zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva

ak pre druhé kolo volieb hlavného kontrolóra nie sú

dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby hlavného

kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja.

s ch v a l u j e

postup a vykonanie volby hlavného kontrolóra Trenčian-

skeho samosprávneho kraja dňa 28.09.2020 takto pre:

A. prvé kolo volieb

- po predstavení kandidátov títo môžu predstaviť svoju

koncepciu v časovom rozsahu 10 minút

- následne predseda volebnej komisie vyzve k voľbe

hlavneho kontrolóra

- voľba sa vykoná tajným hlasovaním

- volebná komisia dozerá na celý priebeh tajného

hlasovania, spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu

o výsledku tajného hlasovania

- na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky,

ktoré vydá poslancom volebná komisia pri vstupe

do priestoru určeného na tajne hlasovanie

- hlasovací lístok pre voľby hlavného kontrolóra bude
opečiatkovaný pečiatkou Trenčianskeho samosprávneho

kraja, podpísaný vlastnoručným podpisom predsedu

volebnej komisie a kandidáti, ktorí splnili podmienky
na účasť na voľbe, budú uvedení V abecednom poradí

- poslanci jednotlivo vstúpia do priestoru určeného

na úpravu hlasovacieho lístka

- na hlasovacom lístku môže poslanec zakrúžkovať

poradové číslo iba jedného kandidáta

- poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru

určeného na úpravu hlasovacieho lístka vloží hlasovací

lístok do volebnej schránky

- poslancovi, ktorý sa neodobral do priestoru určeného

na úpravu hlasovacieho lístka, volebná komisia hlaso—

vanie neumožní

- neplatný bude hlasovací lístok, ktorý nebude na pred-

písanom tlačive, alebo poslanec neoznačil zakrúžkova-

ním ani jedného kandidáta, alebo ak označil zakrúžko-

vanim viac kandidátov

- poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho

platnosť, ak sú z neho zrejme Všetky potrebné údaje

- na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada

- V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo

neplatnosti hlasovacieho lístka volebná komisia

- predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích

lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za jednot—

livých kandidátov, počet poslancov, ktorí neodovzdali
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hlasovacie lístky, počet neplatných hlasovacích

lístkov a následne vyhlási Výsledky tajného hlasovania

- zápisnica o výsledku tajného hlasovania je súčasťou

zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva

- na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupi-
teľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu

nezískal, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstvo
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja
kandidáti, ktorí získali V prvom kole volieb

najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov

na prvom mieste podľa počtu hlasov, do druhého kola

volieb postupujú Všetci kandidáti umiestnení na prvom

mieste podľa počtu hlasov. V prípade rovnosti hlasov

na druhom mieste podľa počtu hlasov, do druhého kola

volieb postupuje kandidát s najväčším počtom hlasov
a Všetci kandidáti umiestnení na druhom mieste podľa

počtu hlasov.

— ak pre druhé kolo volieb hlavného kontrolóra nie sú

dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby

druhé kolo volieb 

- voľba sa vykoná tajným hlasovaním

- volebná komisia dozerá na celý priebeh tajného
hlasovania, spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu

o výsledku tajného hlasovania

- na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky,
ktoré vydá poslancom volebná komisia pri vstupe

do priestoru určeného na tajné hlasovanie

- hlasovací lístok pre voľby hlavného kontrolóra bude

opečiatkovaný pečiatkou Trenčianskeho samosprávneho

kraja, podpísaný vlastnoručným podpisom predsedu

volebnej komisie a kandidáti, ktorí splnili pod-

mienky na účasť na voľbe V druhom kole, budú uvedení

v abecednom poradi

- poslanci jednotlivo vstúpia do priestoru určeného

na úpravu hlasovacieho lístka

- na hlasovacom lístku môže poslanec zakrúžkovať

poradové číslo iba jedného kandidáta

- poslanec hlasuje tak, že po opustení priestoru

určeného na úpravu hlasovacieho lístka vloží hlasovací

lístok do volebnej schránky

- poslancovi, ktorý sa neodobral do priestoru určeného

na úpravu hlasovacieho lístka, volebná komisia

hlasovanie neumožní

- neplatný bude hlasovací lístok, ktorý nebude

na predpísanom tlačive, alebo poslanec neoznačil

zakrúžkovanĺm ani jedného kandidáta, alebo ak

označil zakrúžkovanĺm viac kandidátov

- poškodenie hlasovacieho lístka nemá Vplyv na jeho

platnosť, ak sú z neho zrejmé všetky potrebné údaje

- na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada

- v sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo

neplatnosti hlasovacieho lístka volebná komisia
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- predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích
lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za jednot
livých kandidátov, počet poslancov, ktorí neodovzdali
hlasovacie lístky, počet neplatných hlasovacích 
lístkov a následne vyhlási výsledky tajného 
hlasovania

- zápisnica o výsledku tajného hlasovania je súčasťou
zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva 

- v druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý
získal najväčší počet platných hlasov

- pri rovnosti hlasov v druhom hlasovaní sa rozhoduje
žrebom

C. rozhodovanie žrebom

- vykoná predseda volebnej komisie náhodným výberom
1 hlasovacieho lístka zo všetkých hlasovacích lístkov
vložených do volebnej schránky, pričom mená kandidátov
s rovnakým počtom hlasov v druhom hlasovaní budú 
uvedené jednotlivo na hlasovacích lístkoch
(1 hlasovací lístok= 1 kandidát). 

Hlasovanie poslancov č.5: ZA: 39

Za správnosť výpisu: 

PROTI: 
ZDRŽAL SA: 
NEHLASOVALI: 2 
PRÍTOMNÍ: 41 
POČET POSLANCOV: 47 

_,,,/ -- Ing. Jaroslav Ba š k  a, v. r. 
predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

.--

Mgr. Anna Háj ková, 
referent Kancelárie p7dsedu TSK 


