
Obec Vitanová 
Obecný úrad Vitanová č. 82, 027 12  Liesek 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb., v znení neskorších 

predpisov a doplnkov vyhlasuje 

 

VOĽBY 

hlavného kontrolóra obce Vitanová 

 

Uznesením č. 11/2013- OZ Obecného zastupiteľstva obce Vitanová v zmysle § 18a ods. 2 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení určuje deň konania voľby 

hlavného kontrolóra Obce Vitanová na deň 21.04.2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Vitanová. 

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Vitanová (pracovný úväzok 2,5 hodín 

týždenne) musí spĺňať: 

 

1.    Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 

 

-      ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

- bezúhonnosť, 

- spôsobilosť na právne úkony, 

- znalosť legislatívy a noriem  na úrovni samosprávy, 

- práca s počítačom na užívateľskej úrovni, 

- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť 

- prax vo verejnej správe alebo prax v ekonomickej, právnej a kontrolnej činnosti vítaná. 
 

2.    Náležitosti písomnej prihlášky: 

 

- Osobné údaje kandidáta (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého 

bydliska), 

- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- profesijný  životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,  

- údaje potrebné na vyžiadanie  výpisu z registra  trestov (vyplnená žiadosť o výpis 

z registra trestov),  

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

rozsahu, 

- písomný súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

3. Spôsob doručenia písomnej prihlášky: 

Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti zašlú alebo osobne doručia 

najneskôr do 07.04.2023 do 13.00 hod.  označenej „Voľba hlavného  kontrolóra – 

neotvárať“ na adresu: Obec Vitanová, Vitanová č. 82, 027 12 Vitanová. 



 

 

 

4.   Ďalšie podmienky: 

 

- Uchádzač, ktorý splnil kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie a včas odovzdal 

prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného 

kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, 

- každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenia pred 

poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút, 

- posúdenie podaných prihlášok (otváranie obálok, kontrola dodržiavania zákonných 

podmienok prihlášky) zabezpečí komisia, ktorú urči starosta obce, ktorá určí zoznam 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú požiadavky, zabezpečí 

pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra.  

 

5.   Spôsob voľby hlavného kontrolóra: 

- Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Vitanová -  tajným hlasovaním, 

- na zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden 

kandidát väčšinu hlasov nezíska, obecné zastupiteľstvo vykoná druhé kolo volieb, do 

ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov 

v 2. kole sa rozhodne žrebom,  

- výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne dňom, 

ktorý je určený ako deň  nástupu do práce, týmto dňom je 01.05.2023.  

 

 

Vo Vitanovej, dňa 03.03.2023 

 

Vyvesené dňa: 06.03.2023      Zvesené dňa 

 

 

 

 

 

   

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

                                                             Mgr.Dušan Kovaľák 

                                                            starosta obce 


