Obec Lošonec
919 04 Lošonec 62
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Lošonci v zmysle uznesenia č. 56/2018 zo dňa 11.12.2018
v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

vyhlasuje
VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE LOŠONEC
Deň konania voľby:
Adresa odovzdania prihlášky:
Termín odovzdania prihlášok:

19. február 2019
Obec Lošonec
Obecný úrad
919 04 Lošonec 62
do 05. februára 2019 do 12.00 hod.

Prihláška musí byť písomná a je potrebné ju odovzdať osobne alebo zaslať poštou
v uzatvorenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra obce Lošonec –
NEOTVÁRAŤ“. Spolu s prihláškou je potrebné poslať všetky predpísané prílohy.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Iné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra (§3 ods. 1 zák. 552/2003 Z.z.):
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 bezúhonnosť
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná prihláška s uvedením osobných údajov kandidáta (meno, priezvisko, titul,
dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický a e-mailový kontakt)
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov s vlastnoručným podpisom v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
 úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 profesijný životopis
 čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť (§18 ods. 1 zák. 552/2003
Z. z.)
Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Lošonec je stanovený v rozsahu 20%.
Predpokladaný deň nástupu do práce: 1. marec 2019.
Dňom nástupu do práce začína šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra.

Každý kandidát, ktorý splní všetky predpoklady a včas odovzdá písomnú prihlášku
s požadovanými dokladmi, bude písomne pozvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva, na
ktorom sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V deň konania voľby bude mať každý kandidát právo na vystúpenie pred poslancami
obecného zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 10 minút. Kandidáti sa budú
predstavovať v abecednom poradí.
Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným alebo verejným hlasovaním počas zasadnutia
obecného zastupiteľstva. O spôsobe hlasovania rozhodne obecné zastupiteľstvo v deň konania
voľby pred začiatkom konania voľby. V deň konania voľby musia byť pripravené podmienky
na obidva spôsoby hlasovania.
Tajné hlasovanie:
Voľbu riadi volebná komisia, ktorú pred začiatkom voľby hlavného kontrolóra obecné
zastupiteľstvo schváli uznesením. Voľba sa vykoná za prítomnosti zapisovateľa, ktorého
uznesením schváli obecné zastupiteľstvo. Úlohou volebnej komisie je dohliadať na priebeh
hlasovania, posúdiť platnosť odovzdaných hlasovacích lístkov a sčítať platné hlasy
odovzdané pre jednotlivých kandidátov. O výsledkoch hlasovania vypracuje volebná komisia
zápisnicu a výsledky oznámi Obecnému zastupiteľstvu v Lošonci.
Na hlasovacom lístku budú uvedení kandidáti, ktorí splnili podmienky kandidatúry na funkciu
hlavného kontrolóra, uvedení v abecednom konaní. Hlasovací lístok bude opatrený okrúhlou
červenom pečiatkou obce. Každý poslanec obecného zastupiteľstva si prevezme jeden
hlasovací lístok, na ktorom zakrúžkuje poradové číslo vybraného jedného kandidáta
a hlasovací lístok vloží do pripravenej volebnej schránky.
Za platný hlasovací lístok sa považuje hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len
jedno poradové číslo pri mene kandidáta. Hlasovací lístok, na ktorom budú zakrúžkovaní
dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. O platnosti
hlasovacieho lístka rozhoduje s konečnou platnosťou volebná komisia.
Verejné hlasovanie:
Verejné hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva sa vykoná zdvihnutím ruky. Hlasuje sa
postupne o každom kandidátovi samostatne v abecednom poradí.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, 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
volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti
hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
V Lošonci dňa 11.12.2018

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce Lošonec

