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Vyhlásenie voľby hlavného 

Obecné zastupiteľstvo v Chrasti nad Hornádom
ce Chrasť nad Hornádom  v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v
skorších predpisov a doplnkov na deň 13. 12.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Chrasť nad Hornádom bol schválený obecným z
stupiteľstvom na 5 % pracovný úväzok
 
Podmienky, ktoré musí spĺňať  kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

1. Kvalifikačné predpoklady:
Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. Ďalšie predpoklady: 
- znalosť zákona: o účtovníctve, rozpočtových pravidlách, o

me, o finančnej kontrole, o
slúchajúcich právnych predpisov,

- užívateľské ovládanie PC,

- občianska o morálna bezúhonnosť. 

3.  Náležitosti prihlášky  
- osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj 

– telefonický, e-mailový kontakt),

- vyhlásenie o tom, či ku d
zárobkovú činnosť a je 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikate

- písomný súhlas so zverejnením osobných údajov zákona. 
osobných údajov a o zmene a
hlavného kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom; písomný súhlas obsahuje najmä údaje o 
tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký ú
platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania,

- overená kópia dokladu o
vaní vzdelávacích programov a

- profesijný životopis,  

- čestné vyhlásenie o odbornej praxi,

- čestné prehlásenie kandidáta, že má spôsobilosť na právne úkony v

4. Spôsob doručenia prihlášky: 
- kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom doručia prihlášku 

najneskôr do 29. 11. 2022
zalepenej obálke s označením 
„Neotvárať“. 

 

 

 Hornádom, 053 63  Chrasť nad Hornádom
194   e-mail: ocuchrast@chrastnadhornadom.sk   IČO: 00329177

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Chrasť nad Hornádom 
 

Chrasti nad Hornádom vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra O
zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v
na deň 13. 12. 2022. 

hlavného kontrolóra Obce Chrasť nad Hornádom bol schválený obecným z
5 % pracovný úväzok s nástupom od 01. 01. 2023. 

Podmienky, ktoré musí spĺňať  kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:  
Kvalifikačné predpoklady: 

ončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

účtovníctve, rozpočtových pravidlách, o výkone práce vo verejnom záu
finančnej kontrole, o obecnom zriadení, o majetku obci, o sťažnostiach a 

právnych predpisov, 

užívateľské ovládanie PC, 

morálna bezúhonnosť.  

osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj 
mailový kontakt), 

i ku dňu podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú 
a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

písomný súhlas so zverejnením osobných údajov zákona. č. 18/2018 
zmene a doplnení niektorých zákonov za úč

hlavného kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom; písomný súhlas obsahuje najmä údaje o 
tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných
platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania, 

overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, príp. kópie dokladov o absolv
vaní vzdelávacích programov a kurzov,  

odbornej praxi, 

ásenie kandidáta, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Spôsob doručenia prihlášky:  
kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom doručia prihlášku 

29. 11. 2022 do 1500 hod. na adresu Obecný úrad Chrasť nad 
zalepenej obálke s označením Voľba hlavného kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom

Hornádom 165 
IČO: 00329177 

kontrolóra Obce Chrasť nad Hornádom  

voľbu hlavného kontrolóra Ob-
zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení ne-

hlavného kontrolóra Obce Chrasť nad Hornádom bol schválený obecným za-

 

výkone práce vo verejnom záuj-
sťažnostiach a  ďalších pri-

osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj 

u podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú 
lenom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

. 18/2018 Z.z. o ochrane 
čelom vykonania voľby 

hlavného kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom; písomný súhlas obsahuje najmä údaje o 
el, rozsah osobných údajov, dobu 

najvyššom dosiahnutom vzdelaní, príp. kópie dokladov o absolvo-

plnom rozsahu. 

kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom doručia prihlášku 
Chrasť nad Hornádom v 

Chrasť nad Hornádom 



OBEC Chrasť nad 
 

5. Ďalšie podmienky voľby: 
- uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a

so všetkými náležitosťami, bude zar
v súlade s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o

- každý kandidát má právo v
lancami obecného zastupiteľstva v

- posúdenie podaných prihlášok ( otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných podmienok 
prihlášky ) zabezpečí organizačne a
funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiad
voľbu hlavného kontrolóra,

- na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých posla
cov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej 
schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali
vom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola 
volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
V druhom kole volieb je z
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra 
sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky, 

- voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční priamym 
ho zastupiteľstva v Chrasti nad Hornádom na zasadnutí obecného zastupiteľstva

 
 
 
 
 

V Chrasti nad Hornádom 05. 10. 2022 
     

 Hornádom, 053 63  Chrasť nad Hornádom

Ďalšie podmienky voľby:  
uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a 
so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra 

ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v

každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred po
lancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút, 

posúdenie podaných prihlášok ( otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných podmienok 
prihlášky ) zabezpečí organizačne a technicky obecný úrad, určí zoznam kandidátov na 
funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky, zabezpečí pozvánky na 
voľbu hlavného kontrolóra, 

na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých posla
cov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej 

é kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali
vom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola 
volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. 
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra 

prípade doručenia jednej prihlášky,  

voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční priamym verejným hlasovaním poslancov Obecn
Chrasti nad Hornádom na zasadnutí obecného zastupiteľstva

Chrasti nad Hornádom 05. 10. 2022                            Ondrej Mihňák
                   starosta obce

Hornádom 165 

 včas odovzdá prihlášku 
adený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra 

obecnom zriadení v z. n. p., 

deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred pos-

posúdenie podaných prihlášok ( otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných podmienok 
technicky obecný úrad, určí zoznam kandidátov na 

avky, zabezpečí pozvánky na 

na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslan-
cov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej 

é kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali  v pr-
vom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola 
volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 

volený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. 
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra 

verejným hlasovaním poslancov Obecné-
Chrasti nad Hornádom na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Ondrej Mihňák 
starosta obce 


