Volebný poriadok pre voľbu Hlavného kontrolóra Obce Mútne
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Hlavného kontrolóra Obce Mútne
v Mútnom.

(ďalej len „HK“) volí Obecné zastupiteľstvo

2. Voľba HK sa uskutoční na zasadnutí Obecné zastupiteľstvo v Mútnom, ktoré sa uskutoční
dňa 11.10.2021.
3. Otváranie obálok s prihláškami uchádzačov na funkciu HK, posúdenie splnenia náležitostí
prihlášok a príloh k prihláškam jednotlivých uchádzačov na funkciu HK a kvalifikačných
predpokladov jednotlivých kandidátov na funkciu HK vykoná komisia, ktorú schválilo
Obecné zastupiteľstvo v Mútnom (ďalej len „komisia“). Komisiu zvolá jej predseda. Komisia
zasadne po uplynutí lehoty na predkladanie prihlášok najneskôr 10 dní pred konaním voľby
hlavného kontrolóra, t.j. od 29.9.2021 do 1.10.2021. Komisia spíše o vyhodnotení prihlášok
zápisnicu, kde uvedie splnenie podmienok jednotlivých kandidátov. Zápisnica bude
predložená poslancom na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mútnom dňa 11.10.2021, na
ktorom prebehne voľba hlavného kontrolóra.
4. Každý kandidát na funkciu HK, ktorý splní kvalifikačné predpoklady, náležitosti písomnej
prihlášky a včas podá písomnú prihlášku a povinné prílohy prihlášky, bude zaradený do voľby
Hlavného kontrolóra Obce Mútne a bude Obecným úradom v Mútnom pozvaný na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2021. Uchádzači budú
pozvaní elektronickou poštou (e-mailom) a zároveň im bude zaslaná pozvánka
prostredníctvom poštového podniku najmenej 8 dní pred konaním voľby, t.j.2.10.2021 formou
doporučenej zásielky adresovanej „do vlastných rúk“ s vyznačením lehoty na uloženie 3 dni.
5. Samotnému aktu volieb HK bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň
konania volieb na Obecnom zastupiteľstve v Mútnom. Kandidáti sa budú prezentovať v
abecednom poradí v dĺžke trvania prezentácie maximálne 10 minút. Po ukončení prezentácie
kandidáta majú poslanci Obecného zastupiteľstva v Mútnom možnosť položenia doplňujúcich
otázok. Voľba HK sa uskutoční po skončení prezentácie jednotlivých kandidátov na funkciu
HK.
Článok 2
Voľba tajným hlasovaním
1. Voľba HK sa vykoná tajným hlasovaním.
2. V deň konania voľby Obecné zastupiteľstvo v Mútnom schváli trojčlennú volebnú komisiu
(predseda a dvaja členovia), ktorej úlohou bude dozerať na priebeh hlasovania, posúdiť
platnosť odovzdaných hlasovacích lístkov a sčítať platné hlasy, ktoré získali jednotliví
kandidáti. O výsledku tajného hlasovania vypracuje volebná komisia zápisnicu a výsledky
voľby oznámi Obecnému zastupiteľstvu v Mútnom.

4

3. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov.
4. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s
uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Hlasovací lístok je
opatrený pečiatkou Obce Mútne.
5. Poslanec Obecného zastupiteľstva v Mútnom si od predsedu volebnej komisie prevezme
hlasovací lístok, odoberie sa do priestoru vyhradeného na tajné hlasovanie a na hlasovacom
lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže poradové
číslo iba jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky, ktorá
bude umiestnená vo vyhradenom priestore.
6. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
a) na predpísanom tlačive,
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.
7. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo
dopísané mená sa neprihliada.
8. Po skončení hlasovania všetkých poslancov volebná komisia odoberie volebnú schránku a
pristúpi k sčítaniu hlasov.
9. Na zvolenie HK je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Obecného
zastupiteľstva v Mútnom (t.j. min. 5 platných hlasov).
10. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, Obecného zastupiteľstvo v Mútnom ešte
na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí
získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.
11. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším
počtom platných hlasov.
12. V prípade konania druhého kola voľby HK bude po oznámení výsledku prvého kola
voľby HK predsedom volebnej komisie vyhlásená prestávka, počas ktorej sa volebná komisia
organizačne pripraví na druhé kolo volieb.
13. 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. Pri tajnom hlasovaní sa postupuje podľa bodu
3 až 8 tohto článku.
14. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
15. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
16. Žrebovanie vykoná predseda volebnej komisie.
17. Žrebovanie sa vykoná tak, že mená kandidátov s rovnakým počtom platných hlasov sa
uvedú jednotlivo na hlasovací lístok, čiže 1 hlasovací lístok = 1 kandidát.
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18. Hlasovacie lístky sa vložia do volebnej schránky a predseda volebnej komisie žrebuje.
19. Žrebovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu zo všetkých vložených
hlasovacích lístkov.
20. Predseda volebnej komisie po vybraní hlasovacieho lístka oznámi výsledok žrebovania –
meno kandidáta, ktorý bol zvolený za hlavného kontrolóra.
21. Z každého tajného hlasovania (aj žrebom) volebná komisia vyhotoví zápisnicu. Zápisnica
musí obsahovať najmä tieto údaje:
a) počet poslancov zúčastnených na hlasovaní,
b) počet vydaných hlasovacích lístkov,
c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d) počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) počet neplatných odovzdaných hlasovacích
lístkov,
f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov, g)výsledok voľby, resp. 2. kola voľby, príp.
žrebovania,
h) meno zvoleného kandidáta,
i) dátum, miesto konania voľby HK, podpisy členov volebnej komisie.
22. V prípade, že niektorí člen komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinní do zápisnice
uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
23.Výsledok voľby HK oznámi Obecnému zastupiteľstvu v Mútnom predseda volebnej
komisie.
Článok 3
Spoločné ustanovenia
1. V prípade, ak sa do volieb prihlási len jeden kandidát na funkciu HK musí získať súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Mútnom. Ak sa tak
nestane, Obecné zastupiteľstvo v Mútnom vyhlási nové voľby.

