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Zápisnica z volieb hlavného kontrolóra obce Skrabské  

zo dňa 20.1.2023 

 

Členovia výberovej komisie: poslanci prítomní na zasadnutí OZ dňa 20.1.2023 

Balog Ladislav 

Eštok Ján 

Mgr. Fečová Henrieta 

Ing. Gajdoš Peter 

Kroka Jozef 

Vavrek Miroslav 

Volebná komisia: Mgr. Fečová Henrieta – predseda VK 

                              Balog Ladislav – člen VK 

                              Vavrek Miroslav – člen VK 

 

Voľba hlavného kontrolóra obce Skrabské bola vyhlásená uznesením OZ č.19/2022 zo dňa 

14.12.2022 a 15.12.2022 bola zverejnená na úradnej tabuli na webovom sídle obce.  

Termín doručenia prihlášok bol stanovený do 15.1.2023. 

Pracovný úväzok: 0,05 % 

  

Počet doručených prihlášok: 4  

Obálky s prihláškami otvorené na OZ dňa 20.1.2023. 

Počet uchádzačov spĺňajúcich podmienky: 4 – Ing. Gergellyová Lucia 

                                                                            Hudák Jozef 

                                                                            Bc. Ing. Kobyľanová Miroslava 

                                                                            PaedDr. Verbovanec Ľubomír, PhD., MBA 

Voľba hlavného kontrolóra obce Skrabské sa uskutočnila na základe rozhodnutia starostu obce 

Emila Rybnického bez účasti uchádzačov. 

Predsedníčka VK Mgr. Henrieta Fečová predstavila uchádzačov na základe prečítania 

doložených životopisov a ostatných dokladov všetkým členom výberovej komisie. 
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Následne oboznámila členov výberovej komisie so spôsobom voľby hlavného kontrolóra obce. 

• Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním, na ktoré sa použijú 

hlasovacie lístky s uvedením priezviska a mena kandidátov (bez akademických titulov) 

v abecednom poradí a s uvedením poradového čísla. Hlasovací lístok je označený 

úradnou pečiatkou obce. 

• Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta 

určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Hlasovací lístok po úprave vloží do pripravenej 

obálky. Platný hlasovací lístok je so zakrúžkovaním len 1 kandidáta. 

• Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva, čiže 4 hlasy. Ak ani jeden kandidát takú väčšinu 

nezíska, OZ na tej istej schôdzi vykoná 2. kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 

kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov 

postupujú do druhého kola všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V 2: kole je 

zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov 

v 2. kole sa rozhoduje žrebom. 

• Voľbu organizačne zabezpečuje volebná komisia, ktorá riadi priebeh voľby, zisťuje 

výsledky voľby, posúdi platnosť odovzdaných hlasov, spočíta hlasy, vyhotoví 

zápisnicu. 

 

Priebeh a výsledky volieb: 

1.kolo 

Počet prítomných poslancov: 6 

Počet poslancov, ktorým boli odovzdané hlasovacie lístky: 6 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 6 

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 6 

      Počty získaných hlasov jednotlivých uchádzačov:  

      Ing. Gergellyová Lucia – 0 hlasov 

      Hudák Jozef – 2 hlasy 

      Bc. Ing. Kobyľanová Miroslava – 3 hlasy 

      PaedDr. Verbovanec Ľubomír, PhD., MBA – 1 hlas 
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Keďže žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, uskutočnilo sa 2. 

kolo volieb, do ktorého postúpili dvaja uchádzači, ktorí získali v 1. kole najviac hlasov a boli 

pripravené nové hlasovacie lístky s uvedenými priezviskami, menami a poradovým číslom 

týchto dvoch uchádzačov. 

 

2. kolo 

Počet prítomných poslancov: 6 

Počet poslancov, ktorým boli odovzdané hlasovacie lístky: 6 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 6 

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 6 

Počty získaných hlasov jednotlivých uchádzačov:  

      Hudák Jozef – 2 hlasy 

      Bc. Ing. Kobyľanová Miroslava – 4 hlasy 

 

Zvolený hlavný kontrolór obce Skrabské: Bc. Ing. Kobyľanová Miroslava 

 

Po skončení voľby boli všetky hlasovacie  lístky z 1. aj 2.kola zalepené do obálky, 

opečiatkované úradnou pečiatkou obce Skrabské a podpísané členmi volebnej komisie a spolu 

s obálkami s prihláškami a zaslanými dokladmi všetkých štyroch uchádzačov odovzdané 

starostovi obce Skrabské. 

Následne bol prednesený návrh na uznesenie č.26/2023, ktorým OZ schválilo zvolenie p. Bc. 

Ing. Kobyľanovej Miroslavy za hlavnú kontrolórku obce Skrabské s pracovným úväzkom 

0,05% na funkčné obdobie 1.2.2023 – 31.1.2029 a požiadalo starostu obce Emila Rybnického 

o uzavretie pracovnej zmluvy so zvolenou hl. kontrolórkou. 

 

V Skrabskom, 20.1.2023 

 

Zapísala: Mgr. Fečová Henrieta – predseda volebnej komisie      ........................................... 

               Balog Ladislav – člen volebnej komisie                         ........................................... 

               Vavrek Miroslav – člen volebnej komisie                      ........................................... 
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