
Obec Klieština, Obecný úrad Klieština 45,  

018 02 Dolná Mariková  
 

                                                                                              

 

                                                                                                                                                

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KOTROLÓRA OBCE 
 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE KLIEŠTINA 
 

v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce Klieština č. 124/2022 

zo dňa 17. marca 2022 

 

vyhlasuje 
 

voľbu hlavného kontrolóra obce Klieština 
 

ktorá sa uskutoční na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klieština  

v sále kultúrneho domu, budova Obecného úradu Klieština 45 o 17.30 hodine 

 

dňa 29. apríla 2022. 
 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 

• Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie; 

• Bezúhonnosť; 

• Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 

 

Všeobecné podmienky: 

• Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie 6 rokov. 

• V súlade s § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Klieština č. 124/2022 zo 

dňa 17. marca 2022 rozsah pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Klieština je 

0,04 úväzku (t.j. 4% teda 1,5 hod./týždeň). 

• Plat hlavného kontrolóra je na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Klieština 

č. 124/2022 zo dňa 17. marca 2022 v súlade s § 18c ods. 1, ods. 2 a ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 56,- Eur. 

• Deň nástupu do práce je 1. máj 2022. 

 

Náležitosti písomnej prihlášky: 

1. Písomná prihláška bude obsahovať: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého pobytu, kontaktné údaje: e-mail, telefón, adresa na doručovanie písomností ak 

táto nie je zhodná s trvalým pobytom. 

2. Profesijný životopis. 

3. Informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,  
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ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

4. Čestné prehlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu podľa § 18 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

5. Úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; 

6. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (uvedené v § 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). 

7. Písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov - GDPR na účely vykonania voľby 

hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klieština. 

 

Kandidát musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými náležitosťami do 

podateľne obecného úradu v Klieštine na adrese: Obec Klieština, Obecný úrad Klieština 45,  

018 02 Dolná Mariková, do 14.04.2022 (štvrtok) do 15.00 hodiny v zalepenej obálke 

s označením „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“ a s uvedením adresy odosielateľa.  

Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku s požadovanými náležitosťami 

prostredníctvom pošty na adresu:  Obec Klieština, Obecný úrad Klieština 45, 018 02 Dolná 

Mariková, s uvedením adresy odosielateľa s tým, že pod adresu odosielateľa je potrebné napísať 

text: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“ V tomto prípade musí byť prezenčná 

pečiatka podateľne s najneskorším dátumom 14.04.2022. 

 

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra: 

1. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok účasti kandidátov na voľbe hlavného 

kontrolóra uskutoční komisia zriadená z poslancov obecného zastupiteľstva dňa 22.04.2022 

(piatok) o 16.00 hod. na Obecnom úrade Klieština č. 45. Každý kandidát má právo zúčastniť sa 

na otváraní obálok. O výsledku otvorenia obálok a kontroly splnenia podmienok sa spíše 

zápisnica, ktorá bude predložená obecnému zastupiteľstvu obce Klieština pri voľbe hlavného 

kontrolóra obce a bude tvoriť prílohu k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí 

obsahovať údaje o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam 

kandidátov, ktorí splnili stanovené podmienky a ktorí nesplnili stanovené podmienky účasti na 

voľbe hlavného kontrolóra obce. 

2. Na základe spísanej zápisnice z otvárania obálok a kontroly splnenia podmienok účasti 

kandidátov na voľbe hlavného kontrolóra bude každému kandidátovi na hlavného kontrolóra, 

ktorý splnil podmienky zaslaná písomná pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 

29.04.2022. 

3. Kandidáti, ktorí splnili stanovené podmienky účasti na voľbe hlavného kontrolóra, sa počas 

rokovania obecného zastupiteľstva v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra obce Klieština“ 

môžu prezentovať v abecednom poradí. Poslanci môžu po prezentácii klásť kandidátom otázky 

súvisiace s výkonom funkcie hlavného kontrolóra. 

4. Následne sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra Obce Klieština, ktorá sa vykoná tajným 

hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva obce Klieština. Na hlasovacom lístku 

s odtlačkom pečiatky obce Klieština budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky  na 

výkon funkcie hlavného kontrolóra v abecednom poradí s prideleným poradovým číslom. 

Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho poradového čísla, 

ktoré mu bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, 

resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa 

vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani 

jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná 
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druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší 

počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb 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. 

5. V prípade, že sa volieb zúčastní len jeden kandidát a tento nebude zvolený, nakoľko nezíska 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva podľa § 18a  ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vykonajú sa nové voľby. 

 

Bližšie informácie poskytne : Starosta obce Klieština JUDr. Rastislav Bačík,  

                                                   tel. kontakt : 042/4356174, 0905258146. 

 

 

 

 

 

 JUDr. Rastislav Bačík v.r. 

  starosta obce 

 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 18.03.2022 

 

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Telefón                              E-mail                                         Internet                                         IČO  

042/4356174                     kliestina@pegonet.sk                  www.kliestina.ocu.sk                   00692476  


