VYHLÁSENIE
VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE SÁSA
Obecné zastupiteľstvo obce Sása v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.338/23/2018 zo dňa 24. 04. 2018
vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Sása na 4. 6. 2018 o 18. hod., v budove OcÚ
Sása na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zároveň obecné zastupiteľstvo určilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce na 4 hodiny
týždenne. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním.
POŽIADAVKY na kandidáta:
Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
- znalosť základných právnych predpisov z oblasti samosprávy obce,
Náležitosti prihlášky:
- osobné údaje kandidáta, kontaktné údaje,
- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov,
- profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovných pozícií
a informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť a či je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
- fotokópie dokladov o najvyššom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Prihlášku je potrebné doručiť poštou, príp. osobne do 21. 05. 2018 do 16.00 hod. na
adresu: Obecný úrad Sása, Námestie SNP 329/1, 962 62 Sása v zalepenej obálke
s označením:
„Voľba hlavného kontrolóra obce – neotvárať.“
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a uverejnené
na internetovej stránke obce Sása dňa 25. 04. 2018 a zvesené dňa 21.5.2018.

Mgr. Iveta Hladká
starostka obce

Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Sása
1. Voľby hlavného kontrolóra sa uskutočňujú tajným hlasovaním alebo verejným
hlasovaním. O spôsobe hlasovania rozhodne obecné zastupiteľstvo prijatím
uznesenia.
2. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná starosta za prítomnosti 3
poslancov OZ v kancelárii starostky. O výsledku bude spísaná zápisnica, podpísaná
všetkými prítomnými a predloží sa zasadnutí OZ ako príloha 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 a ktorí
nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomným pri
otváraní obálok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod,
pre ktorý tak odmietla urobiť.
3. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne
pozvaný na zasadnutie OZ, na ktorom sa bude konať voľba hlavného kontrolóra
a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní OZ v rámci predmetného bodu
v časovom limite max. 5 minút.
Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto
skutočnosti písomne informovaný do 5-ich dní odo dňa otvorenia obálok.
4. TAJNÉ hlasovanie
Voľba hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov OZ sa uskutoční
v zasadačke Ocu Sása. Voľby riadi volebná komisia, ktorú pred začiatkom voľby
hlavného kontrolóra schvália poslanci OZ.
5. Volebná komisia vydá hlasovací lístok pre voľbu hlavného kontrolóra opatrený
okrúhlou pečiatkou s erbom obce Sása. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému
kandidátovi zakrúžkovaním jeho poradového čísla na hlasovacom lístku.
Po ukončení hlasovania volebná komisia zistí výsledok hlasovania a zapisovateľ
spíše zápisnicu o výsledku hlasovania. Zápisnica musí obsahovať údaje o počte
vydaných hlasovacích lístkov, o počte platných a neplatných hlasov. lístkov
a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti. Ďalej musí zápisnica obsahovať
údaj o tom, ktorý kandidát bol zvolený za hlavného kontrolóra obce v prvom kole.
V prípade konania II. kola volieb musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do
neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za
hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie.
V prípade, že niektorý z členov komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do
zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
Výsledok voľby oznámi predseda volebnej komisie, ktorého si spomedzi seba
zvolili členovia volebnej komisie.
6. Verejné hlasovanie
Verejné hlasovanie poslancov sa vykoná spôsobom obvyklým – zdvihnutím ruky.
Hlasuje sa postupne o každom kandidátovi samostatne, v abecednom poradí.
Predsedajúci oznámi výsledok hlasovania a prednesie uznesenie o výsledku
hlasovania.
7. Na vykonanie voľby hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden kandidát takú väčšinu nezíska, OZ ešte na tej
istej schôdzi vykoná II. kolo voľby, do ktorej postúpia kandidáti, ktorý získali
najväčší počet hlasov. V II. kole je zvolený kandidát, ktorý získa najvyšší počet
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v II. kole sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie

riadi a výsledok žrebovania OZ oznamuje v prípade tajného hlasovania predseda
volebnej komisie a v prípade verejného hlasovania predsedajúci.
8. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo
vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
9. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného
zastupiteľstva obce Sása, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom
alebo zakladateľom je obec Sása.
10. Starostka obce je povinná s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce Sása
uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného
obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce určí na deń
nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného
kontrolóra.
Sása, 25. 04. 2018

Mgr. Iveta Hladká
starostka obce

