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Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši na základe uznesenia 322/2021 zo dňa 08.11.2021 

v y h l a s u j e 

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

hlavného kontrolóra obce, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Plaveckom 

Mikuláši dňa 20.12.2021 o 18:00 hod. v budove Svadobky v Plaveckom Mikuláši č.171. 

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

 

Ďalšie podmienky 

 nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v súlade s §18 ods. 2 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Náležitosti písomnej prihlášky: 

 meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-mail),  

 štruktúrovaný profesijný životopis,  

 úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

 údaje potrebné na overenie bezúhonnosti (na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 

ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) 

 informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky uchádzač podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,  

 čestné vyhlásenie o spôsobilosti 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 znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do 

funkcie hlavného kontrolóra obce,  

 súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR za účelom vykonania voľby hlavného 

kontrolóra Obce Plavecký Mikuláš na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Plaveckom 

Mikuláši. 
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Termín odovzdania prihlášky:  

 uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra obce Plavecký Mikuláš odovzdá alebo doručí 

písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby 

t.j. do 06.12.2021 na Obecný úrad Plavecký Mikuláš  v zalepenej obálke na adresu Obecný 

úrad Plavecký Mikuláš, 906 35 Plavecký Mikuláš č. 307. 

  Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra obce – neotvárať!“ 

 

Doplňujúce údaje: 

 Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 0,5 hodiny denne v súlade s uznesením č. 322/2021 zo 

dňa 08.11.2021 

 

Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Plavecký Mikuláš a pravidlá pre jej priebeh:  

 voľba hlavného kontrolóra obce Plavecký Mikuláš sa vykoná spôsobom uvedeným v § 18a ods. 

3 zákona č. 369/1990 Zb. 

 na voľbu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky určené zákonom a uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši  

 každý pozvaný uchádzač bude mať možnosť právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v 

časovom rozsahu maximálne 5 min. pred samotnou voľbou  

 každý poslanec má pri diskusii k voľbe hlavného kontrolóra obce Plavecký Mikuláš právo 

vystúpiť k prezentácii každého uchádzača jedenkrát max. 2 minúty  

 uchádzači budú mať právo vystúpiť v abecednom poradí  

 voľba hlavného kontrolóra obce Plavecký Mikuláš bude tajná  

 voľba sa uskutoční po skončení prezentácie jednotlivých uchádzačov  

 každý poslanec Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši obdrží hlasovací lístok s 

menami jednotlivých uchádzačov, ktorí budú na hlasovacom lístku zoradení v abecednom 

poradí. Každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom uchádzača, ktorého považuje za 

najvhodnejšieho, lístok následne vloží do obálky a vhodí ho do pripravenej volebnej urny  

 za platný sa považuje len taký hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno 

poradové číslo s menom uchádzača 

 

 


