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Dôvodová správa k bodu vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

 

     V súlade s § 18 a 18a Zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení predkladáme návrh na 

voľbu hlavného kontrolóra mesta Strážske. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské 

zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Pracovný pomer možno dohodnúť na kratší pracovný 

čas, ktorého dĺžku určí mestské zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby hlavného kontrolóra. 

Funkčné obdobie terajšieho kontrolóra uplynie 31.12.2021. Deň konania voľby vyhlasuje 

mestské zastupiteľstvo na úradnej tabuli a v meste obvyklým spôsobom, t. j. v novinách Naše 

mesto, webovej stránke mesta najmenej 40 dní pred konaním tak, aby sa voľba vykonala 

počas posledných 60 pracovných dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. 

Kandidát musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr do 23.11.2021. Voľba sa 

uskutoční na mestskom zastupiteľstve dňa 09.12.2021. 

     Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne 

úplné stredné vzdelanie (§ 18a ods. 1 vyššie citovaného zákona). Ďalšie náležitosti prihlášky 

ustanoví mesto uznesením. Výsledky hlasovania upravuje § 18a ods. 3 zákona o obecnom 

zriadení. Ďalšie predpoklady, podmienky voľby a náležitosti písomnej prihlášky súčasťou 

uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie: 

C / Schvaľuje: 

2. a) Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Strážske tajným hlasovaním 

poslancov Mestského zastupiteľstva. Podrobnosti o voľbe upravuje § 18a ods. 3 Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  

b) Kvalifikačné a ďalšie predpoklady:  

- minimálne úplné stredné vzdelanie 

- bezúhonnosť  

c) Náležitosti písomnej prihlášky:  

- identifikačné údaje – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, telefonický 

respektíve e-mailový kontakt, pokiaľ uchádzač vlastní  



- súhlas na použitie poskytnutých osobných údajov na účel vykonania voľby v mestskom 

zastupiteľstve podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov 

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

- životopis s uvedením doterajšej praxe a zastavanej pracovnej pozície  

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov: 

Meno a priezvisko 

Rodné priezvisko 

Dátum a miesto narodenia, okres narodenia, štát narodenia 

Rodné číslo 

Doklad totožnosti (číslo občianskeho preukazu alebo pasu) 

Pobyt: Obec, ulica, číslo, PSČ 

Pohlavie 

Štátne občianstvo 

Údaje matky žiadateľa: Meno, priezvisko a rodné priezvisko 

Údaje otca žiadateľa: Meno a priezvisko 

  

- kandidát, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady, nie je bezúhonný a ktorého prihláška 

nespĺňa náležitosti ustanovené týmto uznesením, nebude uvedený na hlasovacom lístku 

kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra  

d) Termín ukončenia odovzdania písomných prihlášok do 23.11.2021 do 14,30 hod.  

e) Písomné prihlášky musia byť doručené, platí nielen pre osobné doručenie, ale aj pre 

doručenie iným spôsobom (hmotnoprávna lehota) 

f) Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku vrátane náležitosti kandidáti 

zašlú alebo doručia do určeného termínu na adresu: Mestský úrad, Námestie A. Dubčeka 300, 

072 22 Strážske s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“. Pri osobnom 

doručení sa prihláška podáva výlučne na podateľňu Mestského úradu, Námestie A. Dubčeka 

300, Strážske, č. kancelárie 2 s tým istým označením.  

g) Komisiu zloženú z poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorá overí splnenie 

kvalifikačných a ďalších predpokladov v termíne do 26.11.2021:              

PaedDr. Janu Dzurillovú, Ing. Ondreja Drutára, Martina Šuľaka 



3. Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Strážske dňa 09.12.2021. 

 

D / Vyhlasuje 

1. V súlade s § 18a ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

voľbu hlavného kontrolóra mesta Strážske na deň 09.12.2021 na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Strážskom.  

 

E / Určuje 

1. Pracovný čas hlavného kontrolóra 18,75 hodín, týždenný pracovný čas, bez prestávky 

na jedenie a oddych, t. j. 0,5 pracovný úväzok. 

 

F /  Žiada  

1. Primátora mesta zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra za schválených 

podmienok na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. 

 

G/ Ukladá 

1. a) Referentke personalistiky a miezd pozvať uchádzačov spĺňajúcich podmienky na  

voľbu hlavného kontrolóra na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom na 

deň 09.12.2021.   Z: v texte 

 b) Pripraviť podklady pre voľbu hlavného kontrolóra v súlade so zákonom a    

schváleným volebným poriadkom pre voľbu hlavného kontrolóra. 

T: 30.11.2021     Z: referentka personalistiky a miezd   

 


