Uznesenie č. 44-14/12-2021 z rokovania OcZ obce Brestov
konaného dňa 14.12.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Brestov
A) v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Brestov, v súlade s § 18a zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),
ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Brestove dňa 27.01.2022 na
Obecnom úrade v Brestove.
B) u r č u j e v súlade s § 11 ods. 4, písm. j) zákona o obecnom zriadení pracovný úväzok
hlavnému kontrolórovi obce Brestov v rozsahu 10 % plného úväzku, t.j. 16 hodín mesačne a
deň nástupu do zamestnania 1. február 2022
C) s ch v a ľ u j e podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Brestov
a náležitosti prihlášky takto:
1.


2.

Povinné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
Ukončené úplne stredoškolské vzdelanie
Bezúhonnosť
Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:
 znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia s majetkom obce a právnych
predpisov, upravujúcich činnosť miestnej územnej samosprávy
 prax z kontrolnej činnosti na úseku miestnej územnej samosprávy
3. Náležitosti písomnej prihlášky uchádzača:
 meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (email., telefón),
 profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm.
a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu,
 čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp.
že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce,
 informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva
inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť alebo či
vykonáva funkciu hlavného kontrolóra v inej obci,
 súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
ochrane osobných údajov
4. Termín pre doručenie prihlášok:
 Najneskôr dňa 13.01.2022 do 12.00 hod.
5. Miesto a spôsob doručenia prihlášok:



Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce Brestov zašle písomnú prihlášku
spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu:
Obecný úrad Brestov, Brestov 99, 082 05 alebo osobne do podateľne Obecného
úradu, Brestov 99. Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného
kontrolóra obce Brestov –neotvárať! “
6. Otváranie obálok:
 Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná trojčlenná komisia
zložená z nasledovných osôb: Jozef Šoltés – starosta obce, Anna Pavlovčinová
– administratívna pracovníčka, Mgr. Tatiana Frištiková –poslankyňa obecného
zastupiteľstva v lehote najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí termínu na
doručenie prihlášok. O výsledku bude spísaná zápisnica, ktorú podpíšu všetci
prítomní, a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o
voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko
obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov,
ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.
7. Spôsob vykonania voľby:
 Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne
pozvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.01.2022 a bude mať
právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu Voľba hlavného
kontrolóra Obce Brestov v časovom rozsahu max. 10 min.
 Voľba hlavného kontrolóra obce Brestov sa uskutoční tajným hlasovaním
poslancov obecného zastupiteľstva.
 Voľby riadi trojčlenná volebná komisia, ktorú pred začiatkom voľby hlavného
kontrolóra schvália poslanci uznesením tak, že zároveň určia jej predsedu.
Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom. Hlasovací lístok a
obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou pečiatkou ,,Obec Brestov“,
sa budú považovať za neplatné.
 Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na
funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj
hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho poradového čísla, ktoré mu
bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí
kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení
kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálky, ktorá mu bola vydaná a
vhodí ju do volebnej urny nachádzajúcej sa v miestnosti. Následne volebná
komisia otvorí volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov.
 O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí
obsahovať najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích
lístkov, o počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov,
ktoré získali jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí
zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného
kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola voľby 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. Výsledok voľby
oznámi obecnému zastupiteľstvu predseda volebnej komisie.
Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého
postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných
hlasov. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený
ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v
druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom, ktorý vylosuje predseda volebnej
komisie.

D) u k l a d á starostovi obce zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra
obce Brestov na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce bezodkladne, najneskôr dňa
16.12.2021

