Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
Vzhľadom na skutočnosť, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra skončilo dňa 03. marca
2019, na základe vlastnej žiadosti, Obec Habovka v súlade s § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) deň konania
voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa
konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Z uvedeného
vyplýva, že voľba sa musí vykonať v termíne do 30. 04. 2019. Deň voľby je stanovený na deň
plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 04. 2019. Nakoľko voľba musí byť vyhlásená
najneskôr 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

Podmienky a požiadavky

1. Dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra pre nasledovné funkčné obdobie na 5 hod.
týždenne, hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom
obce, za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej
činnosti, jeho funkcia nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva,
funkcie v štátnej správe, v dozornej rade prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.

2. Náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra nasledovne:
a) Kandidáti predložia:
1.
písomnú prihlášku,
2.
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
3.
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
4.
profesijný životopis,
5.
motivačný list,
6.
vyhlásenie o úrovni ovládania štandardných zručností pre prácu s PC,
7. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
8. čestné prehlásenie o pravdivosti údajov uvedených v prihláške a všetkých
prílohách.
b) Písomná prihláška spolu so všetkými dokladmi podľa bodu 2 a) musí byť doručená
Obecnému úradu Habovka ul. Pod Grúňom 266/24, 02732, najneskôr do 14 dní pred
dňom konania voľby, teda do 12. 04. 2019 v zalepenej obálke s označením „voľba
hlavného kontrolóra obce Habovka– neotvárať“.

3. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra nasledovne:
a) Prijímanie prihlášok, pozvanie kandidátov, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon funkcie
hlavného kontrolóra podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, na deň voľby a oznámenie vylúčeným kandidátom zabezpečí
Obecný úrad v Habovke.
b) Kontrolu prihlášok, ich úplnosť a posúdenie splnenia predpokladov na výkon funkcie
hlavného kontrolóra podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vykoná komisia pre ochranu verejného záujmu zriadená obecným
úradom. V prípade, ak bude člen komisie súčasne kandidátom na funkciu hlavného

kontrolóra, kontroly prihlášok a posudzovania splnenia predpokladov podľa prvej vety
sa nebude môcť zúčastniť.
c) Voľba hlavného kontrolóra bude prebiehať podľa Volebného poriadku.
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Volebný poriadok
pre voľbu hlavného kontrolóra obce Habovka

1.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného
zastupiteľstva vo vyhradenom priestore. Voľbu riadi volebná a mandátová komisia, ktorá sa
skladá z minimálne troch členov.

2.

Na začiatku bodu programu „voľba hlavného kontrolóra“ každý pozvaný kandidát
ústne odprezentuje svoju prihlášku v trvaní max. 10 minút. Starosta, poslanci obecného
zastupiteľstva (ďalej len „starosta“ „poslanci“) môžu klásť otázky kandidátom s ohľadom na
stanovený čas ústneho pohovoru.
Kandidáti budú pred poslancov obecného zastupiteľstva predstupovať v abecednom poradí.

3.

Po skončení prezentácie volebná a mandátová komisia vydá každému poslancovi
hlasovacie lístky na každého kandidáta a obálku proti ich vlastnoručnému podpisu do
zoznamu vydaných hlasovacích lístkov. Hlasovacie lístky, ktoré nebudú označené okrúhlou
červenou pečiatkou obce a podpisom predsedu volebnej a mandátovej komisie sa budú
považovať za neplatné.

4.

Na hlasovacom lístku bude uvedené meno a priezvisko kandidáta na funkciu
hlavného kontrolóra Obce Habovka a možnosti hlasovania: za návrh, proti návrhu.
Poslanec môže udeliť hlas „za návrh“ len jednému z kandidátov zakrúžkovaním poradového
čísla uvedenej možnosti hlasovania.
Na hlasovacích lístkoch ostatných kandidátov môže poslanec vyznačiť možnosť „proti
návrhu“, resp. hlasovací lístok nevloží do obálky.
Na hlasovacie lístky, na ktorých nie je zakrúžkovaná ani jedna možnosť, zakrúžkované viac
ako jedna možnosť, alebo sú iným spôsobom upravené, preškrtnuté či dopísané sa prihliada
ako na neplatné.
Po označení hlasovacích lístkov ich poslanec vloží do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju
do zapečatenej volebnej urny.
Obálka v ktorej bude viac ako jeden hlasovací lístok s možnosťou hlasovania „za návrh“ je
neplatná, t.j. všetky hlasovacie lístky v nej vložené sa považujú za neplatné.
Po skončení hlasovania všetkých poslancov volebná a mandátová komisia otvorí zapečatenú
volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov.

5.

V prípade konania druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási starosta po
oznámení výsledkov prvého kola prestávku, počas ktorej volebná a mandátová komisia
organizačne pripraví druhé kolo volieb. Spôsob hlasovania a jeho podrobnosti sú rovnaké
ako v prvom kole.

6.

O priebehu voľby a o jej výsledku spíše volebná a mandátová komisia zápisnicu.
Zápisnica musí obsahovať údaje:
- počet vydaných hlasovacích lístkov,
- počet vhodených hlasovacích lístkov,
- z toho počet platných hlasovacích lístkov,
- počet hlasovacích lístkov za návrh,
- počet hlasovacích lístkov proti návrhu.
Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného
kontrolóra.
V prípade konania druhého kola voľby musí obsahovať aj údaj o tom, ktorí kandidáti do neho
postúpili.
Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie. V prípade, že niektorý člen volebnej a
mandátovej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre
ktorý tak odmietol urobiť.

7.

8.

Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda volebnej a mandátovej komisie.

V prípade žrebovania pri rovnosti hlasov v druhom kole riadi žrebovanie a oznamuje
výsledok žrebovania predseda volebnej a mandátovej komisie.

V Habovke 08.03.2019

Vypracoval: JUDr. Alojz Lajčin
starosta obce

