K bodu 5

voľba hlavného kontrolóra sa má uskutočniť počas posledných 60 dní funkčného obdobia
doterajšieho kontrolóra. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási mestské
zastupiteľstvo na úradnej tabuli najmenej 40 dní pre dňom konania voľby. Hlavný kontrolór
bol zvolený v 16. apríla 2015 s nástupom do funkcie od 1. júna 2015
Spišská Stará Ves, 09.02.2021

Bc. Anna Horníková

Návrh na uznesenie
MsZ Spišská Stará Ves

1. v y h l a s u j e v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) voľbu hlavného
kontrolóra mesta Spišská Stará Ves, ktorá sa uskutoční na zasadnutí mestského zastupiteľstva
o 16.30 hod dňa 22.04.2021 v kongresovej miestnosti Kultúrneho domu Spišská Stará Ves
2. s c h v a ľ u j e :
a) rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Spišská Stará Ves (ďalej len hlavný
kontrolór) - pracovný úväzok - 40 % a deň nástupu do zamestnania 1. 6. 2021
b) požiadavky, ktoré kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:
1. kvalifikačné predpoklady - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení
3. bezúhonnosť
ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou pre účasť vo
voľbe) :
1. prax v kontrolnej činnosti verejnej správy
2. počítačové znalosti : štandardná užívateľská znalosť Word, Excel, internet
3. odborné znalosti – najmä znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich
sa činnosti miestnej územnej samosprávy a jej hospodárenia
3. u r č u j e :
a) náležitosti písomnej prihlášky:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail,
telefón),
- profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie
dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,

- osobné údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe § 18a ods. 2 zákona
o obecnom zriadení
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné prehlásenie, že uchádzač 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 obce,
- 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 so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o ochrane osobných údajov za
účelom vykonania voľby
b) spôsob, termín a miesto podania prihlášky:
Prihlášku s požadovanými náležitosťami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením „Voľba HK – NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr 14 dní pred dňom
konania voľby hlavného kontrolóra ( t. j. najneskôr do 07.04.2021 do 15.00 hod.)
na adresu:
Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Spišskej Starej Vsi
Rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne mestského úradu osobne alebo
prostredníctvom pošty.
c) výber a pozvanie kandidátov:
Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia, ktorá dňa 12.04.2021 vyhodnotí
splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov, úspešní uchádzači budú zaradení ako
kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona o obecnom zriadení.
Úspešným uchádzačom bude Mestským úradom v Spišskej Starej Vsi poštou zaslaná
pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra, a to najmenej 7 dní pred jej konaním;
d) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra - určí sa v deň konania voľby,
f) dĺžku osobnej prezentácie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním v
trvaní najviac 5 minút
g) plat hlavného kontrolóra - je určený podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
4. zriaďuje komisiu na posúdenie doručených prihlášok kandidátov v zložení: ...............
...............
5. žiada primátora mesta Spišská Stará Ves zabezpečiť vyhlásenie dňa konania voľby na
úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona o
obecnom zriadení.

