
OBEC TREBEJOV,  Obecný úrad č. 68, 044 81

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Trebejov
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

              Obecné zastupiteľstvo Obce Trebejov svojim uznesením č. 255/2018 zo dňa 10.4.2018 
vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Trebejov

na 22. mája 2018  o 18.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Trebejove, pričo voľba sa uskutoční v rámci programu 

riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Trebejov.

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a bezúhonnosť.

2. Úväzok hlavného kontrolóra obce Trebejov
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 255/2018  úväzok hlavného kontrolóra obce 
Trebejov na 5%.

3. Náležitosti prihlášky:
Súčasťou prihlášky je:
-  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
-   doklad o vzdelaní
-   profesijný životopis
-   písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. O 
ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra. 
Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, 
neplatný
- vyhlásenie kandidáta – splnenie podmienky podľa § 18, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

4. Ďalšie predpoklady:
- prax vo verejnej alebo štátnej správe
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, zákon o finančnej kontrole, o 
účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
- občianska a morálna bezúhonnosť.

        Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Trebejov zašle poštou alebo osobne doručí 
svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – 
NEOTVÁRAŤ ma adresu:
                                                  Obec Trebejov
                                                  Obecný úrad č. 68
                                                  044 81 Trebejov



a to najneskôr do 10.5.2018 do 15.00 hod.

5.   Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok, vykoná komisia zriadená starostom obce 
Trebejov dňa 15.5.2018 o 15.00 hod. v kancelárií obecného úradu. O výsledku splnenia podmienok 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra členovia komisie spíšu zápisnicu, ktorú podpíšu všetci 
prítomní a ktorá bude predložená na rokovaní obecného zastupiteľstva pred voľbou hlavného 
kontrolóra ako príloha k dokumentom k voľbe hlavného kontrolóra.
Zápisnica musí obsahova najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a 
menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že 
niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu 
podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
       Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude pozvaný na zasadnutie 
zastupiteľstva dňa  22.5.2018 o 18.00 hod. a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní 
zastupiteľstva v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra Obce Trebejov“ v časovom rozsahu max. 
10 min.
       Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti 
informovaný písomným oznámením a to do 5-tich dní odo dňa otvárania obálok.

6. Spôsob vykonania voľby:
Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých úspešných 
kandidátov v deň konania volieb pred poslancami Obecného zastupiteľstva. Kandidáti sa budú 
prezentovať v poradí, v akom sa dostavili na obecný úrad v Trebejove.
Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutočňuje verejným hlasovaním

      Na zvolenie hlavného kontrolóra obce sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov obecného zastupiteľstva.

Zverejnené na webovom sídle obce Trebejov www.trebejov.sk, sekcia úradná tabuľa a na 
úradnej tabuli obce.

V Trebejove, 10.4.2018

                                                                                  Štefánia Cibuľáková
                                                                                      starostka obce

Vyvesené dňa:  12.4.2018                                          

Zvesené dňa:  

http://www.trebejov.sk/
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