
                Obec   S N E Ž N I C A    

 

 
 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Snežnica 
 

Obecné zastupiteľstvo v Snežnici uznesením č. 13/2022, v súlade s § 18a ods.2 zákona č. 

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

 

v y h l a s u j e  

 
voľbu hlavného kontrolóra Obce Snežnica a určuje deň konania voľby na 

 

17. februára 2023 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Snežnica určilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného 

kontrolóra obce takto:  

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce (úväzok 3,75 hod./týž., celkom 15 hod./mes.)      

musí spĺňať: 

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 

 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (§ 18a ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). 

 

Iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov:  

 

 spôsobilosť na právne úkony,      

 bezúhonnosť. 

 

Ďalšie požiadavky na uchádzača:  

 

 prax vo verejnej správe, štátnej správe, prax v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej 

činnosti. 

 

Náležitosti písomnej prihlášky: 

 

 osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 

kontaktné údaje,  

 profesijný životopis v štruktúrovanej forme, 

 doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  

 úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 kópie dokladov o absolvovaní ďalších vzdelávacích programov a kurzov,  

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

 informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť, prípadne je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,  



 písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracúvaním osobných údajov v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

Lehota doručenia prihlášky: 

 

 najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby (viď. uzávierka prihlášok). 

 

 

Miesto a spôsob doručenia prihlášky: 

 

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej 

obálke označenej  „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ!" na adresu:  

 

    Obec Snežnica        

  Snežnica č. 17         

  023 32 Snežnica 

 

(pri podaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky, pri podaní  

osobne do podateľne obecného úradu do stanovenej lehoty). 

 

 

Uzávierka prihlášok je  1. februára 2023   do  17:00 hod. 

 

 

Otváranie obálok a posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov 

OZ najneskôr do 08.02.2023, ktorá vypracuje zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

Obce Snežnica.  

Uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady, náležitosti a včasné podanie prihlášky, 

bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce. Uchádzačom, ktorí splnili 

kritériá Obec Snežnica pošle pozvánku na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred jej 

konaním.  

V súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov je na zvolenie hlavného kontrolóra 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.  

 

 

Zverejnené dňa :  19.12.2022 

 

- na úradnej tabuli obce 

- na webstránke obce 

 

 

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

                                                                         MVDr. Milan HLAVATÝ 

                    starosta obce 


