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VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA V OBCI HRADIŠTE POD VRÁTNOM 
V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 
Obecné zastupiteľstvo (ďalej „OZ“) v Hradišti pod Vrátnom na základe uznesenia číslo 
25/2019 zo dňa 23.8.2019 vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra Obce Hradište pod Vrátnom  
 

na deň 11.októbra 2019 
 
Voľba sa uskutoční v rámci riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva o 18.00 hod. vo Veľkej 
zasadačke obecného úradu. 
 
Pracovný úväzok: 0,1 
Deň nástupu do práce: 26.10.2019 
Funkčné obdobie: šesť rokov 
 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 
 

• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
• bezúhonnosť 

 
Nezlučiteľnosť funkcií: 
 

• Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného 
zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, 
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 
činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú 
činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo 
umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých 
detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami 
kontrolnej činnosti. 

• Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu 
právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec alebo iného zamestnanca 
Obce Hradište pod Vrátnom. 

 
Písomná prihláška musí obsahovať: 
 

• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (telefón) 
• profesijný životopis obsahujúci v prehľadnej forme nasledovné údaje: osobné údaje, pracovná 

prax, vzdelanie, ďalšie schopnosti, referencie 
• informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť 

a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť 

• originál alebo overenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní 
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 

330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
91/2016 Z. z., t.j.: 
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene 

mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, 
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2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby 
narodenej v cudzine aj štát narodenia, 

3. štátne občianstvo, 
4. pohlavie, 
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov 

• súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných 
údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Hradište pod 
Vrátnom 

 
Písomnú prihlášku treba doručiť (osobne alebo poštou) najneskôr do 27.septembra 2019 do 18.00 
hod. na adresu Obec Hradište pod Vrátnom, č. 80, 906 12  Hradište pod Vrátnom v uzatvorenej 
obálke označenej „HKO – NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúci je čas prebrania zásielky. 
Spôsob voľby hlavného kontrolóra: 
 
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 11.10.2019 na zasadnutí OZ za prítomnosti poslancov OZ, kde 
sa vykoná kontrola splnenia podmienok jednotlivých uchádzačov. Do volieb hlavného kontrolóra 
postupujú len tí kandidáti, ktorí splnili vyššie uvedené podmienky. Každý uchádzač bude mať právo 
vystúpiť na rokovaní v rámci voľby hlavného kontrolóra obce. 
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním. 
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak 
ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, 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. 
 
Bližšie informácie na Obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom, tel. č. 034/6581238. 
 
 
 
V Hradišti pod Vrátnom 23.8.2019 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lukáš Piroha 
starosta obce 

Hradište pod Vrátnom 
 
 
 
 
 
 
 
Zverejnené: 27.8.2019     Zvesené: 


