
VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

OBCE STANČA

        PODMIENKY SPÔSOBU, ÚČASTI A VYKONANIE VOĽBY HLAVNÉHO

KONTROLÓRA OBCE STANČA A NÁLEŽITOSTI PRIHLÁŠKY

    Obecné zastupiteľstvo v Stanči podľa §-u 18a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov Uznesením č. 238/2022 z Obecného zastupiteľstva v

Stanči, konaného dňa  14.09.2022, schválilo podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti a

vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Stanča a náležitosti prihlášky a 

                                                          v y h l a s u j e

A. deň volieb hlavného kontrolóra obce Stanča na 26.10.2022 s termínom nástupu do funkcie 

B. schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra 10 %, t.j. 3,75 hodiny týždenne

C. podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania volieb hlavného kontrolóra obce

Stanča a náležitosti prihlášky takto :

1.Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce Stanča následovne :

-Každý poslanec má právo v rámci diskusie  k voľbe hlavného kontrolóra obce  vystúpiť k

prezentácií každého kandidáta jeden krát bez možnosti faktických poznámok.

-Voľba  hlavného  kontrolóra  obce  Stanča  sa  uskutoční  tajným  hlasovaním   poslancov

obecného zastupiteľstva v Stanči.

-Každý  poslanec   Obecného  zastupiteľstva  obdrží  hlasovací  lístok  s  menami  kandidátov

uvedených v abecednom poradí. Poslanec upraví hlasovací lístok zakrúžkovaním poradového

čísla  jedného kandidáta a následne lístok vloží do obálky a vhodí do pripravenej urny.

-Za platný  sa  považuje  len  taký hlasovací  lístok,  na  ktorom bude zakružované  len  jedno

poradové číslo s menom kandidáta.

-Na  zvolenie  hlavného  kontrola  obce  Stanča  je  potrebný  súhlas  nadpolovičnej  väčšiny

všetkých  poslancov  obecného  zastupiteľstva.  Ak  ani  jeden  z  kandidátov  takú  väčšinu

nezískal, obecné zastupiteľstvo 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 hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát,  ktorý získal najväčší počet

platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.

2. Predpoklady na výkon funkcie  hlavného kontrola obce Stanča :

-kvalifikačným predpokladom na  funkciu  hlavného kontrolóra  obce  Stanča  je  ukončené -

minimálne úplné stredné vzdelanie.

-bezúhonnosť

-spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

3.Náležitosti písomnej prihlášky  kandidáta :

-meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail)

písomné oboznámenie o zverejnení osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ny účely vykonania

voľby   hlavného  kontrolóra  obce  Stanča  na  rokovaní  obecného  zastupiteľstva  v  Stanči.

Oboznámenie  obsahuje  najmä  informácie   o  účele  spracovávania  osobných  údajov  a  o

právach dotknutých osôb.

-úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelávania

-profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

-výpis z registra trestov , nie starší ako 3 mesiace

-čestné vyhlásenie  o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

4. Termín ukončenia podávania prihlášok:

-najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 12.10.2022 do 16.00 hod.

Písomnú prihlášku je potrebné odovzdať :

-pri osobnom odovzdaní do podateľne Obecného úradu Stanča, Hlavná 139/139, Stanča.

-pri odovzdaní poštou na adresu Obec Stanča, Hlavná 139/139, Stanča 076 16.

    Prihláška musí byť v danej lehote fyzický doručená na Obec Stanča, teda rozhodujúci je

dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej pečiatky.

    Obálku je potrebné označiť . „ Voľba hlavného kontrolóra obce Stanča – „NEOTVÁRAŤ“

                                                                                             Ján Hančin

                                                                                           starosta obce
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