
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ptičie 
na obdobie 2014 - 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ptičom v zmysle §18a ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a podľa uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.06.2014 

v y h l a s u j e 
 
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 22.08.2014, na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v Ptičom. 
 
Úväzok 0,043 /t.j. 8 hodín mesačne/ 
 
Požiadavky: 
- kvalifika čné predpoklady: - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru 
 - znalosť základných noriem samosprávy 
 - prax 5 rokov v kontrole, alebo samospráve 
 
- náležitosti prihlášky: - osobné údaje kandidáta 
 - profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe 
 - úradne overený doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní 
 - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
  
Písomné prihlášky je potrebné odovzdať v termíne do 18.08.2014 na Obecný úrad Ptičie, 
Ptičie 97, 067 41 Chlmec v obálke s označením:  
 

„VO ĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – NEOTVÁRA Ť!  
 
Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby: 
 
Podané prihlášky posúdia poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí vyhodnotia splnenie stanovených 
podmienok jednotlivými kandidátmi a následne vydajú zoznam kandidátov na funkciu hlavného 
kontrolóra obce. Tieto úkony vykonajú poslanci obecného zastupiteľstva deň pred konaním voľby, 
t.j. Dňa 18.08.2014. 
Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov  
obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo 
ešte na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí 
získali v prvom kole najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov v druhom kole o víťazovi sa 
rozhodne žrebom. Z výsledku voľby hlavného kontrolóra sa spíše zápisnica, a to osobitne za I. kolo 
a za II. kolo. 
 
Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni ukončenia funkčného obdobia 
predchádzajúceho hlavného kontrolóra obce. Starosta obce uzavrie s právoplatne zvoleným 
hlavným kontrolórom obce pracovnú zmluvu v termíne určenom v §18a ods. 7 zákona o obecnom 
zriadení. 
 
 Marián Čorný 
 starosta obce 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.07.2014 


