
Obec Belá

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
OBCE BELÁ

Obecné zastupiteľstvo v Belej  v zmysle ustanovenia §18a ods.  2 zákona SNR č.  369/1990 Zb.
o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov,  uznesením  č.  XXI/140/25022021  zo  dňa
25.02.2021

v y h l a s u j e 

1. deň  30. marec 2021  za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Belá

2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra v rozsahu 10 % pracovného 
úväzku, tj. 4 hod./týždenne.

Náležitosti prihlášky a spôsob voľby

Obecné zastupiteľstvo v Belej  v zmysle ustanovenia §18a ods.  2 zákona SNR č.  369/1990 Zb.
o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov,  uznesením  č.  XXI/140/25022021  zo  dňa
25.02.2021  ustanovilo  podrobnosti  o  spôsobe  a  vykonaní  voľby  hlavného  kontrolóra
v podmienkach obce Belá a náležitosti písomnej prihlášky. 

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

1. Kvalifikačné predpoklady:
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov:

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 bezúhonnosť

2. Písomná prihláška bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra a musí obsahovať:
 meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje /telefón, mobil,

email/
 štruktúrovaný profesijný životopis, vrátané prehľadu doterajších zamestnaní  a funkčného

zaradenia
 overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní

vzdelávacích programov a kurzov
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov v platnom znení, za účelom kandidatúry na funkciu hlavného kontrolóra
opatrený vlastnoručným podpisom



 údaje  potrebné  na  vyžiadanie  výpisu  z  registra  trestov  (§  10  ods.  4  písm.  e/  zákona
č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 91/2016 Z. z.)

 informáciu  o  tom,  či  ku  dňu  podania  prihlášky  kandidát  podniká  alebo  vykonáva  inú
zárobkovú  činnosť  alebo  je  členom  riadiacich,  kontrolných  alebo  dozorných  orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

3. Ďalšie predpoklady:
 užívateľské ovládanie počítača

4. Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so
všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade §18a
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

5. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky bude o tejto skutočnosti
vyrozumený písomným oznámením do 7 dní odo dňa otvorenia obálok.

6.  Každý kandidát  na  hlavného  kontrolóra,  ktorý  splní  podmienky  bude mať  možnosť  najviac
10  minútového  vystúpenia  pred  obecným  zastupiteľstvom  na  svoju  prezentáciu  na  rokovaní
obecného  zastupiteľstva  dňa  30.03.2021  v  rámci  programu  riadneho  rokovania  obecného
zastupiteľstva a to v bode programu “Voľba hlavného kontrolóra obce Belá“.

7. Otváranie  obálok a  kontrolu  splnenia  podmienok vykonajú  poslanci  obecného zastupiteľstva
v Belej na pracovnom stretnutí 16.03.2021 o 14:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Belej za
prítomnosti  starostky  obce.  O  výsledku  splnenia  podmienok  kandidátov  na  funkciu  hlavného
kontrolóra  poslanci  obecného  zastupiteľstva  v  Belej  spíšu  a  podpíšu  zápisnicu  najneskôr  do
22.03.2021,  ktorá  bude  predložená  na  rokovanie  obecného  zastupiteľstva  dňa  30.03.2021,  ako
príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra.  Zápisnica musí  obsahovať najmä údaj  o  tom
koľko obálok bolo  v  stanovenom termíne doručené a  menný zoznam kandidátov,  ktorí  splnili
a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorý z prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je
povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť. 

8. Obecné zastupiteľstvo obce Belá schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným
hlasovaním  poslancov  obecného  zastupiteľstva,  v  súlade  s  ustanovením  §18a  ods.3  zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

9. Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce Belá odovzdá osobne, alebo poštou najneskôr do
15.03.2021 do 16:00 hod., t.j. do 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra obce na
adresu Obec Belá,  Obecný úrad č.  32,  943 53 Belá ,  v  zalepenej  obálke s  označením  „Voľba
hlavného kontrolóra obce  Belá – NEOTVÁRAŤ“. 

10. V zmysle § 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 ako deň nástupu do práce,
týmto dňom je 01.04.2021.

V Belej, dňa 26.02.2021

Klaudia Pintérová, v.r.
        starostka obce 

Zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 26.02.2021


