
Vyhlásenie voľby 

hlavného kontrolóra Obce Stará Bašta 

 
 

     Obecné  zastupiteľstvo Obce Stará Bašta (ďalej „OZ Stará Bašta“) uznesením č. 18/2023  

zo dňa 17.02.2023 

schválilo: vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra Obce Stará Bašta, 

ustanovilo podrobnosti o termíne, spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra, 

určilo požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra, náležitosti písomnej prihlášky 

komisiu na otváranie obálok v zložení: Zoltán Kovács, Ján Tóth, Július Tóth, Ondrej Tóth,  

Mgr. Katarína Varga. 

 

I. 

V zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

OZ Stará Bašta vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň   14.04.2023. 

Voľba sa uskutoční na riadnom zasadnutí OZ Stará Bašta v zasadacej miestnosti 

obecného úradu. 

 

II. 

1. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:  
a) kvalifikačné predpoklady  - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  

b) ďalšie predpoklady:  

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

- bezúhonnosť 

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy 

- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel) 

- flexibilnosť 

- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť 

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

 

2.  Náležitosti písomnej prihlášky 

- osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 

- e-mailová adresa a telefónny kontakt, 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4, písm. a) zákona  

  č. 330/2007 Z.z. o registri trestov v platnom znení 

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- štruktúrovaný  životopis a prehľad doterajších zamestnaní 

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

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.   

  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších   

  predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra. 

 

3. Termín odovzdania písomnej prihlášky 

Písomnú prihlášku  musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní 

pred dňom konania voľby, t.j. do 31.03.2023 do 14.00 hod. v zalepenej obálke na adresu: 

Obec Stará Bašta, Obecný úrad Stará Bašta č. 97, 980 34 Nová Bašta  s označením: 

„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ 



4. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 

práce, týmto dňom je 01.05.2023. 

5. Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na  0,05 úväzku  pracovného času. 

III. 

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 

1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním 

2. Posúdenie podaných  prihlášok zabezpečí  komisia obecného zastupiteľstva Obce Stará Bašta 

na otváranie obálok a vyhodnotenie písomných prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra Obce 

Stará Bašta, zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva v Starej Bašte dňa  31.03.2023 

o 16.00 hod.,    ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.  

 

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

písomnú prihlášku bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra 

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

Uchádzači, ktorí splnia  požiadavky budú obecným úradom informovaní  a pozvaní na voľbu 

hlavného kontrolóra najmenej  7  dní pred konaním voľby. 

 

4. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby hlavného 

kontrolóra na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva v Starej Bašte v časovom 

rozsahu maximálne 10  minút.  

  

5. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto 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, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov 

v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  

 

6. Obecný úrad v Starej Bašte zabezpečí zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného 

kontrolóra na úradnej tabuli obce a na webovom sídle  obce. 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

V Starej  Bašte dňa 20.02.2023 

Sp.zn.42/2023                                        

 

                                                                                                 Bc. Ildikó Lászlóová, v.r. 

                                                                                                            starostka obce 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 21.02.2023 

Zverejnené na webovom sídle obce: 21.02.2023  


