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Dôvod predloženia 
Ustanovenie § 14 ods. 3 psím. k) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. 
o meste Košice v znení neskorších predpisov 



Návrh na uznesenie:  

   
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na základe ustanovenie § 14 ods. 3 

písm. k) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a ustanovení                    

§ 18a  ods. 3 a ods. 5 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

berie na vedomie  

zápisnicu volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb hlavného kontrolóra mestskej časti 

volí  

................................................................ za hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce na obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2029. 

 

Dôvodová správa 

Funkčné obdobie hlavnej kontrolórky mestskej časti  JUDr. Ľudmily Slunečkovej sa skončí dňom 31.1. 

2023. Z tohto dôvodu Miestne zastupiteľstvo mestskej časti uznesením číslo 582/2022 prijatom  na          

27. zasadnutí dňa 5. 9. 2022 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra mestskej časti na deň  14. 12. 2022.  

        Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra bolo zverejnené na webovom sídle mestskej časti a na 

úradnej tabuli mestskej časti dňa 19. 10. 2022. Lehota na podávanie písomných prihlášok uplynula dňa 

29. 11. 2022. K tomuto dátumu boli doručené dve prihlášky. 

 

Posúdenie náležitostí doručených prihlášok a splnenia predpokladov kandidátov na výkon 

funkcie hlavného kontrolóra bolo vykonané v súlade s bodom 4 písm. a) uznesenia miestneho 

zastupiteľstva č. 582/2022. Určené podmienky splnili obidve uchádzačky: 

1. Ing. Helena Badaničová 
2. JUDr. Silvia Kubínová 

Zápis z otvárania obálok je zaradený v prílohe. Profesijné životopisy oboch kandidátok budú 

predložené na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.  

V súlade s Rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce pred začiatkom volieb miestne zastupiteľstvo určí hlasovaním spôsob volieb – verejné alebo 

tajné. Ak sa voľby konajú verejným hlasovaním o jednotlivých kandidátoch sa hlasuje osobitne                             

v abecednom poradí. Voľby tajným hlasovaním musia byť odhlasované nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov. Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov uvedených                                     

v abecednom poradí. Platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom bude zakrúžkovaný len jeden 

kandidát.  

Podľa ustanovenia § 18a ods. 3 zákona  SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov, t.j. minimálne siedmich poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, 

miestne zastupiteľstvo 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 sa rozhoduje žrebom. 

 

Spracovala: Ing. Andrea Levická, odd. organizačno-právne a sociálne 



Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce 
Americká trieda 15, 040 13, Košice 

Č.j.: 1087/2022 

 

Zápis z otvárania doručených obálok s prihláškami na voľbu hlavného kontrolóra 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce dňa 30.11.2022 o 9.00   hod.  

V zmysle uznesenia č. 582/2022 z 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce sa dňa 30. 11. 2022 v kancelárii starostu mestskej časti 
uskutočnilo otváranie doručených obálok s prihláškami na voľbu hlavného kontrolóra 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 582/2022 otváranie obálok vykonali 
za prítomnosti starostu Mgr. Ing. Miloša Ihnáta: 
JUDr. Beáta Zemková, prednostka miestneho úradu  
Ing. Andrea Levická za odd. organizačno-právne a verejného obstarávania 
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra bolo zverejnené na webovom sídle mestskej 
časti a na úradnej tabuli dňa 19.10.2022. Termín na doručenie prihlášok uplynul 29. novembra 
2022 o 14.00 hod. 
 Do tohto termínu boli do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce doručené 2 obálky. Po kontrole neporušenosti obálok a otvorení obálok bolo 
skonštatované, že prihlášky doručili 2 uchádzačky: 
 

1. Ing. Helena Badaničová, prihláška doručená dňa 2.11.2022 
2. JUDr. Silvia Kubínová, prihláška doručená 2.11.2022 

 
 
Posúdenie náležitostí prihlášok: 
 

Kontrola splnenia                     
požadovaných náležitostí prihlášky 

Ing. Helena Badaničová JUDr. Silvia Kubínová 

Údaje o uchádzačovi,                      
kontaktné údaje 

predložila predložila 

Súhlas so spracovaním a zverejnením 
osobných údajov 

predložila predložila 

Úradne overený doklad o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní 

predložila predložila 

Profesijný životopis 
 

predložila predložila 

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu 
z registra trestov 

predložila predložila 

Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na 
právne úkony 

predložila predložila 

 
 



Po kontrole náležitosti prihlášok a následnom posúdení splnenia predpokladov bol 
konštatované, že určené podmienky splnili obidve kandidátky: 
 

1. Ing. Helena Badaničová 
2. JUDr. Silvia Kubínová  

 
Zápis z otvárania obálok bude predložený na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce dňa 14. 12. 2022 k bodu „Voľba hlavného kontrolóra 
mestskej časti“.  
 
 
JUDr. Beáta Zemková, prednostka miestneho úradu ........................................................ 
 
 
Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta mestskej časti  ........................................................ 
 
 
Zápis vyhotovila Ing. Andrea Levická                ........................................................  
 
 
V Košiciach 30. 11. 2022 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


