
OBEC KAMENIČANY, Kameničany č. 39 018 54  Slavnica

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

obce Kameničany

Obecné zastupiteľstvo v Kameničanoch uznesením číslo č. 1/2017 zo dňa 13. 1. 2017 
schválilo vyhlásenie dňa konania voľby  hlavného kontrolóra  obce Kameničany a ustanove-
nie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Kameničany a náleži-
tosti prihlášky.

Obecné zastupiteľstvo v Kameničanoch

1. v y h l a s u j e

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov 10.marec 2017 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kameničany.

2. u r č u j e

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Kameničany:
1. Vzdelanie: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. Bezúhonnosť: preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
3. Pracovný úväzok: 4 hodíny mesačne. Úväzok bude vykonávaný nerovnomerne podľa

potreby obce a možností hlavného kontrolóra. 
4. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Kameničany na deň 

01. 04.2017, ktorý je určený ako deň nástupu do pracovného pomeru

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obe Kameničany:
1. Osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, 

   kontaktné údaje (telefón, e-mail)
2. Doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
3. Životopis s prehľadom doterajšej praxe
4. Informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú

činnosť a je členom v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na účel vykonania voľby v obecnom
zastupiteľstve

5. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
6. Súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013

Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Súčasti prihlášky:
1. Štrukturovaný profesijný životopis
2. Overená fotokópia dokladu o vzdelaní



3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Spôsob voľby hlavného kontrolóra

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr 27. 

januára 2017 (min. 40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli obce 

Kameničany a na internetovej stránke www.kamenicany.sk

2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 

14 dní pred dňom konania voľby do 08.03.2017 do 16:00 hod. v zalepenej obálke na 

adresu: Obec Kameničany, 018 54 Kameničany 39, s označením:  „Voľby hlavného 

kontrolóra – Neotvárať!“

3. Posúdenie  náležitostí  podaných prihlášok kandidátov vykoná starosta  obce spolu s  

poslancami Obecného zastupiteľstva a vypracujú zoznam kandidátov.

4.  Voľby  sa  vykonajú  hlasovaním  na  zasadnutí  Obecného  zastupiteľstva  v  

Kameničanoch.

5. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrieť 

pracovnú zmluvu.

6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. 

Jeho funkčné obdobie sa začne 01.04.2017, t.j. dňom nasledujúcim po dni skončenia 

funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. 

Postavenie hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie bez

súhlasu  obce  podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť  členom riadiacich,

kontrolných  alebo  dozorných  orgánov  právnických  osôb,  ktoré  vykonávajú  podnikateľskú

činnosť.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, literárnu

alebo umeleckú činnosť.

Voľba  hlavného  kontrolóra  obce  Kameničany  sa  uskutoční  na  zasadnutí  obecného

zastupiteľstva dňa 24. 3.2017 v  kancelárii starostu obce  Kameničany. 

Kandidáti  musia  doručiť  písomnú  prihlášku  s predpísanými  náležitosťami  a prílohami

najneskôr do 08.03.2017 do 16.00 hod na adresu obce Kameničany.

Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto konania

voľby.

  

V Kameničanoch, dňa 27. 1.2017

Igor Daško

  starosta obce

  

  

Vyvesené dňa: 27. 1. 2017

Zvesené dňa:


