
VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VRAKÚŇ 

Obecné  zastupiteľstvo vo Vrakuni v y h l a s u je v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a uznesenia OZ vo Vrakuni č. 9/2022 zo 

dňa 21.04.2022, voľbu hlavného kontrolóra Obce Vrakúň na deň 16.06.2022,na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva vo Vrakuni. 

U rču jepodmienky na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu hlavného kontrolóra: 

a) Kvalifikačné predpoklady: ukončené najmenej úplné stredoškolské vzdelanie, 

b) Bezúhonnosť,  

c) Vítaná je  prax v ekonomickej, právnickej oblasti a v oblasti kontroly vo verejnej 

správe,  

d) Doručenie nasledovných dokladov: písomná prihláška, ktorá musí obsahovať osobné 

údaje kandidáta a písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa § 

7 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

e)  Ďalšie požadované doklady:  

- štruktúrovaný profesijný životopis,  

- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- Údaje , potrebné na vyžiadanie výpisu  z registra  trestov /§ 10 ods. 4 písm.   e/ 

zákona  č.  330/2007  z.  o registri  trestov  a o zmene  a doplnení niektorých  

zákonov v znení zákona  č.  91/2016 Z.z. 

- Informácia 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 

f) Termín a spôsob odovzdania písomnej prihlášky: kandidáti na funkciu hlavného 

kontrolóra Obce Vrakúň doručia svoje písomné prihlášky s požadovanými dokladmi 

v zalepenej obálke označenej: „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“, najneskôr 

do 28.05.2022 do 12.00 hod. na Obecný úradvo Vrakuni, alebo zašlú na adresu 

Obecný úrad,Vrakúň, nám. sv.Štefana 474. 

Na neúplné prihlášky odovzdané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. 

U s ta no v u je: 

a) Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Vrakúň tajným hlasovaním. 

b) Úväzok 20%, (8 hodín týždenne). 

c) Deň nástupu do zamestnania: 01.07.2022 

d) Samotnému aktu konania volieb bude predchádzať prezentácia jednotlivých 

kandidátov s koncepciou kontrolnej činnosti formou osobného vystúpenia na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva vo Vrakuni v rozsahu cca 5 minút. Kandidáti sa budú 

prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad.  

 

        PaedDr.Štefan Fazekas  

              starosta obce 


