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V Y H L Á S E N I E  

„Voľby hlavného kontrolóra obce Podbranč“  
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči vyhlasuje "Voľby hlavného kontrolóra obce Podbranč",  

uznesením č. 108/2017 zo dňa 24.10.2017, podpísané starostom obce 25.10.2017, ktorým určuje 

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti písomnej prihlášky.  

 

Uznesenie č. 108/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči 

A. V Y H L A S U J E 

- v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

"Voľby hlavného kontrolóra obce Podbranč", 

- v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

deň 07.12.2017 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Podbranč. 

B. U R Č U J E 

1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra 

- miesto konania voľby: priestory zasadačky Obecného úradu v Podbranči 

- čas konania voľby: 18:00 hod. 

2. Termín doručenia písomných prihlášok: 

Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad/ do podateľne Obecného úradu 

v Podbranči najneskôr do 23.11.2017 do 14:00 hod., t.j. najneskôr do 14 dní pred dňom 

konania voľby hlavného kontrolóra. 

3. Spôsob doručenia písomných prihlášok: 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra doručia písomné prihlášky v zalepenej obálke 

označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“. 

- zašlú na adresu: Obecný úrad v Podbranči, 906 05 Podbranč 219 

- osobne doručia do podateľne Obecného úradu v Podbranči 

 

 

4. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

a. kvalifikačné predpoklady podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov: 

- ukončené minimálne stredné vzdelanie 
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b. kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

- bezúhonnosť 

c. iné predpoklady 

- prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a 
kontrolnej činnosti  

- osobné a morálne predpoklady, riadiace a  organizačné schopnosti, 
komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca 

- morálna bezúhonnosť 
- ovládanie práce s PC (MS OFFICE) 

5. Náležitosti písomnej prihlášky: 

- údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia 

- adresu trvalého bydliska a adresu na doručovanie, ak je iná ako adresa 

trvalého bydliska, 

- kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt, 

- účel podania písomnej prihlášky. 

6. Prílohy k prihláške: 

a. povinné prílohy: 

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní 

b. ostatné prílohy: 

- štruktúrovaný životopis 

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony 

v plnom rozsahu 

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona 

č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Podbranči, 

- informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu 

hlavného kontrolóra: 

- podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, 

kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť. 

 

 

2. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra: 

V zmysle § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov sa 

funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 

práce, t.j. 08.12.2017 na obdobie 6 rokov. 
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3. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra: 

V súlade s §11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov určuje pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý bude zvolený 

vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 0,025 úväzku. 

4. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: 

Voľby hlavného kontrolóra budú vykonávané tajným hlasovaním. 

 

 

Termín na podanie prihlášok kandidátov je stanovený na 23.11.2017 do 14.00 hod.  Následne  

budú zvolaní poslanci OZ  na otváranie obálok s prihláškami a po otvorení obálok posúdia, či 

jednotlivé prihlášky spĺňajú náležitosti ustanovené  uznesením  obecného zastupiteľstva č.108/2017.  

Volební kandidáti, spĺňajúci náležitosti,  budú  prizvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 

07.12.2017. Prezentácia kandidátov prebehne v abecednom poradí, v časovom priestore cca. 10 min 

(podľa počtu záujemcov).  

Volební kandidáti, nespĺňajúci náležitosti, budú z volieb vylúčení.  

Z otváranie obálok bude vyhotovený záznam, ktorý bude slúžiť ako podklad na uskutočnenie volieb. 

Po ukončení prezentácie jednotlivých kandidátov sa voľba  uskutoční tajným hlasovaním. 

V zmysle   ust.  § 18a, odst. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov obecného  zastupiteľstva. V prípade obce Podbranč sú to najmenej 4 hlasy. Ak ani jeden z 
kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné 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 volieb sa rozhoduje žrebom.  
Obecné zastupiteľstvo určí zodpovednú osobu, ktorá bude žrebovať. O priebehu volieb bude 

vyhotovený podrobný zápis, ktorý vyhotoví zapisovateľ.  

 

 

 

V Podbranči, dňa 25.10.2017 

 

 

        ....................................................... 

        Ing. Milan Kadlíček, starosta obce 


