
Príloha č. 1 uznesenia 06/2021 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Čierna 

  
  
Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 06/2021 zo dňa 29. 4. 2021 vyhlasuje deň konania voľby 
hlavného kontrolóra obce Veľká Čierna a určuje  podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného 
kontrolóra obce Veľká Čierna a náležitosti prihlášky. 
  
I. V Y H L A S U J E: 
  
V zmysle §18  ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje 24. jún 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Čierna, na obdobie 

2021 - 2027. 
Voľba sa uskutoční dňa 24.6.2021 v priestoroch sály kultúrneho domu vo Veľkej Čiernej, na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva. 
  
II. U R Č U J E: 
  
1./  Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát  na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľká Čierna: 
 
     A)  Kvalifikačné predpoklady:  ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
     B)  Ďalšie predpoklady podľa zákona č. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.: 

 spôsobilosť na právne úkony 

 morálna bezúhonnosť 

 každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý splní kvalifikačné predpoklady, 
náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku a povinné prílohy prihlášky 
a z výpisu registra trestov zabezpečeného obcou, vydaného Generálnou prokurátorou SR 
bude vyplývať, že je bezúhonnou osobou v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme, bude zaradený do voľby hlavného kontrolóra 

 predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača ( ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe): 
prax minimálne 10 rokov, z toho v územnej samospráve min. 5 rokov, prax v kontrolnej 
činnosti verejnej správy min. 2 roky – dĺžku praxe doloží potvrdením od predchádzajúceho 
zamestnávateľa 

 požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti  - zodpovednosť, presnosť, dôslednosť, 
samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita 

 znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni – Microsoft Office, Internet 

 odborné znalosti – Znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových 
a príspevkových organizácii 
 

2./  Náležitosti písomnej prihlášky: 

 osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, adresa na 
doručovanie písomností ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, kontaktné údaje 
uchádzača (e-mail, telefónny kontakt) 

 úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní s uvedením pracovnej pozície 

 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

 čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie 
hlavného kontrolóra obce 

 informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 
činnosť, alebo je členom riadiacich alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť 

 písomný súhlas uchádzača so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a nariadení EU o GDPR na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Čierna 
 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „ Voľba 
kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“, zašlú na adresu Obec Veľká Čierna, Veľká Čierna 75, 01501 

najneskôr do 9. 6. 2021 do 14:00 hod., alebo osobne doručia najneskôr do 9. 6. 2021 do 14:00 hod., 
t.j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Obecný úrad vo Veľkej Čiernej. Rozhodujúci je 
dátum doručenia písomnej prihlášky na Obecný úrad, alebo dátum doručenia podľa pošty. 
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3./  Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, 
      týmto dňom je 1. júl 2021. 
 
4./  Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 0,066, t. j. 2,5 hod./týždeň 
 
III. S CH V A Ľ U J E 
 
Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 
 
1./  Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra 

a) verejným hlasovaním 
 

2./  Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú 
      prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra. Úspešným 
      uchádzačom bude Obecným úradom vo Veľkej Čiernej zaslaná elektronickou poštou (e-mailom) 
      pozvánka. Pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra bude zaslaná aj poštou, najmenej 7 dní pred 
      konaním voľby. 
 
3./  Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra 
      na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej v časovom rozsahu  
      maximálne 10 minút, ktorého cieľom je dokumentovať odbornú a komunikačnú pripravenosť 
      kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra. 
 
4./  Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí. 
 
5./  Po skončení prezentácie sa uskutoční prvé kolo voľby hlavného kontrolóra. 
 
6./  Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ 
     (t.j. min. 3 platné hlasy).  
 
7./  Po skončení prvého kola voľby, komisia vyhodnotí hlasovanie a o výsledku 1. kola voľby spíše 
      zápisnicu, ktorá musí obsahovať počet hlasov pre jednotlivých kandidátov. Výsledok voľby komisia 
     oznámi obecnému zastupiteľstvu. 
 
8./  Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
poslancov, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého 
postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole voľby najväčší počet platných hlasov. V prípade 
rovnosti hlasov do druhého kola postupujú dvaja 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 volieb sa rozhoduje žrebom. 
 
9./  Po skončení druhého kola komisia vypracuje zápisnicu z voľby hlavného kontrolóra. Zápisnica 
musí obsahovať počet hlasov pre jednotlivých kandidátov a výsledok voľby oznámi obecnému 
zastupiteľstvu. 
 
 
 IV. Z R I A Ď U J E 
 
Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, na posúdenie  
splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na voľbu 
hlavného kontrolóra v zložení z poslancov 
 1) Mária Domanická 
 2) Marek Betinský 
 
Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu 
hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 15.6. 
2021. 
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V. U K L A D Á   O B E C N É M U  Ú R A D U 

 
Zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce, na  
webovom sídle obce v zákonom stanovenom termíne. 
 

 Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 13. 5. 2021 (40 dní 

pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce Veľká Čierna a na internetovej stránke 
www.obecvelkacierna.info. 
 
HLASOVANIE: 

Za: 4  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Zdenko Klímek 

 

 

 

Veľká Čierna, 7. mája 2021 

 

 

 

Ján Matejička 

starosta obce, v.r. 


