
  

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch  

 

 

VYHLÁSENIE 

termínu konania voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Leváre 

 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Leváre v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením č. 48/2021 zo dňa 24. 02. 2021 

v y h l a s u j e 

termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Leváre na 28. apríla 2021 na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. 

2. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

u s t a n o v u j e 

a) pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Veľké Leváre je 0,2; 

b) náležitosti prihlášky: 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľké Leváre musí odovzdať svoju písomnú 

prihlášku do podateľne obecného úradu alebo zaslať poštou najneskôr 14 dní pred dňom 

konania voľby, t.j. 14. 04. 2021 (14. 04. 2021 musí byť prezentačná pečiatka podateľne 

obecného úradu Veľké Leváre). Obálka musí byť označená: „Voľba hlavného kontrolóra obce 

– neotvárať“. 

Súčasťou prihlášky je: 

- životopis 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (vyplnený dotazník podľa priloženého 

formulára) 

- fotokópia dokladu o vzdelaní. Kvalifikačnými predpokladmi na výkon funkcie hlavného 

kontrolóra obce Veľké Leváre je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

  

 

     

  Ing. Richard Nimsch 

      starosta obce 



Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 

obce Veľké Leváre a náležitosti prihlášky 

  

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

 

u s t a n o v u j e 

 

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky 

nasledovne: 

 

1. Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce je uznesením 48/2021 zo dňa 24.02.2021 

vyhlásený na 28. 04. 2021 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude najneskôr do 18. 03. 2021 (40 dní) 

zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. 

 

2. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 

najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby,  t.j. 14. 04. 2021 (14. 04. 2021 musí byť 

prezentačná pečiatka podateľne obecného úradu vo Veľkých Levároch). Súčasťou prihlášky je 

životopis, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (vyplnený dotazník podľa 

priloženého formulára) a fotokópia dokladu o vzdelaní. Obálka musí byť označená: „Voľba 

hlavného kontrolóra obce – neotvárať“.  

Kvalifikačnými predpokladmi na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce je ukončené 

minimálne úplné stredné vzdelanie. 

 

3. Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí trojčlenná komisia vymenovaná starostom obce, 

ktorá vyhodnotí splnenie kvalifikačných predpokladov jednotlivých kandidátov a vydá zoznam 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. 

 

4. Voľba kontrolóra obce Veľké Leváre sa môže uskutočniť podľa §10 ods. 1  Rokovacieho 

poriadku obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch tajným hlasovaním. V takom prípade 

sa tajné hlasovanie vykonáva hlasovacím lístkom, na ktorom sa v abecednom poradí uvedie 

priezvisko a meno kandidáta, o ktorom sa má hlasovať, ktoré sa označí poradovým číslom. 

Voľby riadi volebná komisia. O výsledku tajného hlasovania vyhotoví volebná komisia krátky 

záznam, ktorý podpíšu všetci jej členovia. Výsledok hlasovania oznamuje predseda volebnej 

komisie. 

 

5. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce Veľké Leváre je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu 

nezíska, obecné zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého 



postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných hlasov. V prípade 

rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebovaním. 

 

6. Deň nástupu novozvoleného kontrolóra je určený na deň nasledujúci po dni skončenia 

funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra, teda 01. 05. 2021. Starosta je 

povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v 

deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho kontrolóra obce. 

 

 

 

 

 

  



OBEC VEĽKÉ LEVÁRE 
ŠTEFÁNIKOVA 747, 908 73 VEĽKÉ LEVÁRE 
 

 

 

ÚDAJE POTREBNÉ K VYŽIADANIU VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV 
 

 
Meno:            

 

 
Priezvisko: 

 

 
Rodné priezvisko: 

 

 
Pôvodné meno alebo priezvisko ak došlo 
k zmene mena alebo zmene priezviska, 
príp.  prezývka osoby,  ktorej sa žiadosť 
týka: 

 

 
Dátum narodenia: 

 

 
Miesto narodenia: 

 

 
Okres narodenia: 

 
 

Adresa trvalého pobytu, u osoby narodenej 
v cudzine aj štát narodenia:  

(ulica, číslo súpisné /orientačné ) 

 

 
PSČ, mesto:     

 

 
Číslo OP: 

 

 
Rodné číslo: 

 

 
Pohlavie:  

 

 
Štátne občianstvo: 

 
 

 
Meno, priezvisko a rodné priezvisko matky: 

 

 
Meno, priezvisko a rodné priezvisko otca: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Podpis:      ................................................ 


