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Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a na základe  uznesenia  

Obecného zastupiteľstva v Porube pod Vihorlatom č. 148/2021 zo dňa 29.12.2021 

 

A/  v y h l a s u j e 
 

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 25.02.2022.  

 

B/  p o v e r u j e 

 

starostu obce Poruba pod Vihorlatom zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby 

hlavného kontrolóra obce formou vyvesenia na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým 

-  zverejnením na webovej stránke Obce Poruba pod Vihorlatom v termíne podľa § 18a, ods.2, 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

C/  u s t a n o v u j e  

 

a) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce: 

1. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným alebo tajným hlasovaním poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Porube pod Vihorlatom. 

2. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, ešte na tom 

istom zasadnutí OcZ sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 

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

hlasov do  druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. 

V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 

hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.  

3. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie na 

rokovaní zastupiteľstva v časovom rozsahu 10 minút. 

4. Dĺžka pracovného času hlavného kontrolóra obce – 10 % pracovný úväzok. 

 

b) náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce: 

 

1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené úplné 

stredné vzdelanie. 

2. Ďalšie predpoklady: 

- občianska a morálna bezúhonnosť, 

- znalosť právnych predpisov upravujúcich činnosť územnej samosprávy, 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

- prax v kontrolnej činnosti alebo verejnej správe v oblasti ekonomickej a právnickej 

vítaná,  

- komunikatívnosť, 

- užívateľské ovládanie počítača, 

3. Písomná  prihláška musí obsahovať: 

- titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje, 
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- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením  pracovnej pozície, 

- úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§10 ods. 4 písm. a) zákona č. 

330/2007 Z.z. o registri trestov), 

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

rozsahu, 

- čestné vyhlásenie o odbornej praxi, 

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ o GDPR za účelom vykonania voľby 

hlavného kontrolóra . 

4. Termín ukončenia prihlášok je 11.02.2022 do 12.00 hod. 

5. Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:  

- kandidát/kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra obce musí písomnú prihlášku 

spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu doručiť na adresu Obec 

Poruba pod Vihorlatom, Obecný úrad 175, 072 32 Jovsa, ako poštovú zásielku, alebo 

osobne doručiť do podateľne Obecného úradu v Porube pod Vihorlatom. Zalepenú 

obálku je potrebné označiť: “Voľba hlavného kontrolóra - Neotvárať“. 

6. Posúdenie podaných písomných prihlášok zabezpečí volebná komisia Obecného 

zastupiteľstva v Porube pod Vihorlatom. Otváranie obálok a vyhodnotenie písomných 

prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, bude riadiť komisia 

zložená zo všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorá najneskôr do 

16.02.2022 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov a vydá zoznam 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce. 

7. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas 

podá písomnú prihlášku bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného  kontrolóra 

obce v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Úspešní  uchádzači  budú telefonicky pozvaní na zasadnutie OcZ, kde 

prebehne voľba hlavného kontrolóra obce. Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať 

v poradí, v akom boli doručené prihlášky. 

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou poslanca Obecného 

zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo 

zakladateľom je obec alebo iného zamestnanca obce. 

Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu Obecného zastupiteľstva počas svojho 

funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom 

riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť. 

 

D/   v o l í  

 

volebnú komisiu zloženú zo všetkých poslancov OcZ v Porube pod Vihorlatom. 

 

 

        Juraj KRIŠKA 

          starosta obce 

 

V Porube pod Vihorlatom, dňa 29.12.2021 


