
V Y H L Á S E N I E 

dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Košeca 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Uznesením č. 8/2021 zo dňa 21.januára 

2021  

v y h l a s u j e 

deň 25.marec 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Košeca.  

Voľba sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu, prvé poschodie č. dv. 8. 

 

          

 

 

 

         Mgr. Radomír Brtáň 

                                                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 03.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Náležitosti prihlášky a spôsob voľby 

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8/2021, zo dňa 21.januára 2021 v zmysle ustanovenia § 18a ods. 

3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovilo podrobnosti 

o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra v podmienkach obce Košeca 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. Náležitosti písomnej prihlášky: 

▪ žiadosť o účasť na voľbe hlavného kontrolóra s uvedením mena, priezviska, trvalého bydliska, 

telefonického, prípadne mailového kontaktu 

▪ úradne overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

▪ profesijný životopis 

▪ čestné vyhlásenie kandidáta, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a že 

nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra, 

▪ 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, 

▪ písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 

▪ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 

330/2007 Z.z. o registri trestov:  

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene 

mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku  

b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu 

a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 

c) štátne občianstvo, 

d) pohlavie, 

e) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov. 

3.  Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto 

dňom je 08. apríl 2021. 

4. Kandidát musí odovzdať písomnú prihlášku spolu s prílohami v zalepenej obálke s uvedením mena, 

priezviska a adresy kandidáta a označením hesla „Voľba HK 2021 – Neotvárať“ na adresu: Obec 

Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca alebo osobne do podateľne Obecného úradu č. dv. 2 

v termíne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. najneskôr do 10.03.2021 do 16:00 hod. 

/Rozhodujúcim je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad, alebo do podateľne OcÚ/. 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8/2021 zo dňa 21.januára 2021 určuje v súlade s § 11 ods. 4 

písm. j) a §18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kratší 



pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, 

v rozsahu 0,27% pracovného úväzku , t.j. 10 hod./týždenne.  

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 9/2021 zo dňa 21.januára 2021 schválilo spôsob vykonania voľby 

hlavného kontrolóra obce Košeca tajným hlasovaním. 

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a vzor súhlasu sú zverejnené na 

internetovej stránke obce Košeca www.koseca.sk.  

     

    

         Mgr. Radomír Brtáň 

                                                                                                                                    starosta obce 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 03.02.2021 

 

 

http://www.koseca.sk/

