VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KOSTOLNÁ PRI DUNAJI
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji
v zmysle § 18a, ods. 2 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa uznesenia č. 20/2018 zo dňa 27.12.2018

vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Kostolná pri Dunaji
s termínom nástupu 01.04.2019
Obecné zastupiteľstvo ustanovuje kvalifikačné predpoklady kandidátov, spôsob prihlasovania
a náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra na funkčné obdobie 2019 – 2025
pre obec Kostolná pri Dunaji a pracovný úväzok kontrolóra obce v rozsahu 0,3% týždenne.
Požiadavky na uchádzača
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
1. Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie , prípadne vysokoškolské vzdelanie
v príslušnom odbore/ účtovníctvo, audítorstvo, právo/
2. Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových
a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole , o účtovníctve,
o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších príslušných právnych predpisov
3. Znalosť práce s počítačom
4. Prax minimálne 2 rokov v kontrole, alebo samospráve
5. Občianska a morálna bezúhonnosť
Písomné prihlášky je potrebné odovzdať v termíne do 14 dní pred dňom konania voľby,
t. j. do 21.02.2019 do 10.00 hod.
na adresu: Obecný úrad Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji č. 59, 903 01 Senec
v zalepenej obálke s označením :

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ˝
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Obecného úradu
alebo dátum doručenia pošty.
Náležitosti prihlášky:
1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, kontaktné údaje
2. 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 a či žiada OZ ďalej vykonávať tieto činnosti
Prílohy k prihláške:
1.
2.
3.
4.

úradne overená fotokópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
súhlas so zverejnením údajov v zmysle zákona § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Procesný postup voľby hlavného kontrolóra obce Kostolná pri Dunaji
1. Otváranie obálok a kontrola splnenia podmienok sa uskutoční v zasadacej miestnosti
Obecného úradu dňa 22.02.2019 o 10.00 hod. O výsledku splnenia podmienok kandidátov
na funkciu hlavného kontrolóra obce sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní
a bude predložená na rokovaní obecného zastupiteľstva pred voľbou hlavného kontrolóra
ako príloha k dokumentom k voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať údaje
o počte doručených obálok v stanovenom termíne a menný zoznam kandidátov, ktorí
splnili aj ktorí nesplnili stanovené podmienky.
2. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky bude pozvaný na
zasadnutie zastupiteľstva dňa 07.03.2019 o 18.00 hod. a bude mať možnosť prezentovať
sa pred poslancami obecného zastupiteľstva v časovom intervale maximálne 10 minút
v abecednom poradí.
3. Voľba kontrolóra obce sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov obecného
zastupiteľstva na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07. 03. 2019 o 18.00
hod. zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kostolnej pri Dunaji.
4. Na zvolenie kontrolóra obce je potrebné získanie nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých
poslancov OZ
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra je zverejnené na webovej stránke obce
www.kostolnapd@gmail.com a na úradnej tabuli obce.

V Kostolnej pri Dunaji, dňa 15.01.2019

Ing. Igor Šillo
starosta obce
Kostolná pri Dunaji

Vyvesené dňa: 15.01.2019

Zvesené dňa:

Uznesenie č. 98/2017 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Kostolná pri Dunaji
Uznesenie č. 98/2017 zo dňa 12.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji
A. Prerokovalo
Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kostolná pri Dunaji.
B. Vyhlasuje
1. V zmysle § 18a ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíchpredpisov
voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Kostolná pri Dunaji.
2. V zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
deň ....................za deň konania voľby hlavného kontrolóraobce Kostolná pri Dunaji.
C. Určuje
1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:
a) miesto konania voľby: priestory zasadačky obecného úradu v Kostolnej pri Dunaji,
b) čas konania voľby: 18:00 h.
2. Termín doručenia písomných prihlášok:
Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad/do podateľne obecného úraduv Kostolnej pri
Dunaji najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra.
3. Spôsob doručenia písomných prihlášok:
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke
označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“
a) zašlú na adresu: Obecný úrad, Kostolná pri Dunaji č.59 , alebo
b) osobne doručia do podateľne obecného úradu v Kostolnej pri Dunaji č.59
4. Požiadavky, ktoré musí spĺňať uchádzačna funkciu hlavného kontrolóra:
Kvalifikačné predpoklady:
a. Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie , uprednostňuje sa vysokoškolské v príslušnom
odbore/ účtovníctvo, audítorstvo, právo/
b. Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových
organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole , o účtovníctve, o majetku obcí,
sťažnostiach a ďalších príslušných právnych predpisov
c. Znalosť práce s počítačom
d. Prax minimálne 2 rokov v kontrole, alebo samospráve
e. Občianska a morálna bezúhonnosť
5. Náležitosti písomnej prihlášky:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska
úradne overená fotokópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
súhlas so zverejnením údajov v zmysle zákona § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu meno,

6. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:
V súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený akodeň nástupu do
práce, t. j. 1.3.2018.
7. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra:
V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnomzriadení v znení
neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra,ktorý bude zvolený vo voľbe
vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 0,3 úväzku týždenného pracovného času.

8. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:
Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané verejným hlasovaním.
9. Procesný postup voľby hlavného kontrolóra obce Kostolné pri Dunaji:
6. Otváranie obálok sa uskutoční na obecnom zastupiteľstve
7. Poslanci obecného zastupiteľstva sa oboznámia s kandidátmi na pozíciu hlavného kontrolóra
8. Kandidáti sa majú možnosť prezentovať pred poslancami obecného zastupiteľstva v poradí
akom boli doručené žiadosti – prihlášky na Obecný úrad – Kostolná pri Dunaji
9. Každý kandidát má právo na vystúpenie pred poslancami v deň voľby v časovom intervale
maximálne 10 minút
10. Voľba kontrolóra obce sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov obecného
zastupiteľstva v Kostolnej pri Dunaji
11. Poslanci budú hlasovať o jednotlivých kandidátoch v abecednom poradí, pričom ak bude
zvolený prvý z nich, o ostatných kandidátoch sa už nehlasuje
12. Na zvolenie kontrolóra obce je potrebné získanie nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých
poslancov OZ
13. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, ešte na tom istom zasadnutí zastupiteľstva sa
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole
volieb najväčší počet hlasov
14. V druhom kole volieb je zvolený kandidát, ktorý získal jednoduchú väčšinu platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov v druhom hlasovaní sa rozhoduje žrebovaním
E. Žiada
1. Zabezpečiť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kostolná pri Dunaji na úradnej tabuli a
internetovej adrese obce Kostolná pri Dunaji
do .......................
2. Zabezpečiť zverejnenie výsledkov voľby hladného kontrolóra obce Kostolná pri Dunaji na obecnej
tabuli a internetovej adrese
do .......................

V Kostolná pri Dunaji, dňa ............................

Ján Filkász

