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                               Obecné zastupiteľstvo v Oľšove v súlade s § 18a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva 

v Oľšove č. 23/2023/2. 

Vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Oľšov na obdobie 2023 – 2029, 
ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Oľšov a náležitosti 

prihlášky. 

Obecné zastupiteľstvo v Oľšove  

1. Vyhlasuje: 

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

28.04.2023, o 17.00 hod. za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Oľšov. 

2. Určuje: 

Požiadavky  na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Oľšov 

- Vzdelanie:  minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie  

- Pracovný  úväzok: 5,3% 

- Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje 

- Úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- Profesijný  životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície 

- Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl.6ods. 1 písm. a/ Nariadenia EP 

a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

- čestné vyhlásenie kandidáta, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu 

- Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods.4 písm. a/ zákona č. 

330/2007 Z.z o registri trestov , t. j. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, meno, 

priezvisko a rodné priezvisko rodičov    

                                                   Spôsob voľby hlavného kontrolóra 

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnená najneskôr 18. marca 2023 

/min. 40 dní pred dňom konania voľby/ na úradnej tabuli obce Oľšov a na internetovej stránke obce 

www.obecolsov.sk 

2. Písomnú prihlášku  kandidát zašle poštou alebo osobne doručí  spolu s požadovanými  dokladmi 

v zalepenej obálke označenej ,, Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ  na adresu Obec Oľšov 29, 

08276 Torysa najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, /13. 04.2023/ do 15:00 hod. 

3. Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so 

všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 

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

4. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami 

OZ v rozsahu maximálne 5 minút, a to v abecednom poradí. 

http://www.obecolsov.sk/


 

Tel. č. 051/4597232,   IČO 00327 549, starosta@obecolsov.sk  

 

5. Posúdenie náležitosti podaných prihlášok zabezpečí zapisovateľka a poslanci obecného 

zastupiteľstva Oľšov. Vyhodnotia splnenie podmienok  jednotlivých kandidátov a vypracujú zoznam 

kandidátov. 

6. Pre vykonanie voľby volí obecné zastupiteľstvo  trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh 

volieb, zisťuje výsledky volieb, spočíva hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby. 

7. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Oľšove. 

8. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom. 

9. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú uvedení kandidáti 

v abecednom poradí / podľa priezviska/, s uvedením poradového čísla, priezviska, mena 

a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Oľšov. Poslanec zakrúžkovaním určí 

kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať  môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po 

úprave vloží do volebnej schránky. 

10. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej 

istej schôdzi vykoná druhé kolo  volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole 

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

všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý 

získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

11. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: 

- počet prítomných poslancov,  

-počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,  

-počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

- počet platných hlasovacích lístkov, 

- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,  

-výsledok voľby,  

-meno zvoleného kandidáta  

 

13. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobu šesť rokov. Jeho funkčné obdobie začína 

dňom , ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 

 

12. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu 

najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného 

kontrolóra.  Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni ukončenia funkčného obdobia 

predchádzajúceho hlavného kontrolóra – 01.05.2023. 

 

14. Základný plat hlavného kontrolóra je určený priamo zákonom § 18c ods. 1 zákona o obecnom 

zriadení. 

 

                                                   Postavenie hlavného kontrolóra 

 

 Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva  zamestnancom obce, a ak  zákon neustanovuje inak, vzťahujú 

sa na neho všetky povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.  Funkcia 
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hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena 

orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom lebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce.  

 

Voľba hlavného kontrolóra obce Oľšov sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

28.04.2023 o 17.00 hod v priestoroch OcÚ Oľšov / budova Základnej školy, Oľšov 23 /. 

 

Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka na ktorej sa spresní čas a miesto konania voľby.  

 

 

V Oľšove dňa  01. 03.2023        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Karol Pinčák 

                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 

 

Zvesené dňa:   


