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Návrh na uznesenie: 
 

 

Mestské zastupiteľstvo: 

 

A/ vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 2 a nasl. 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 18. septembra 

2014. 

 

B/ určuje 

1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 3 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov :  

Voľba hlavného kontrolóra bude vykonaná formou verejného hlasovania. 

 

2. Náležitosti prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a 

ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Kvalifikačné predpoklady: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelania 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  bude výhodou 

- minimálne 5 rokov praxe 

Ďalšie požiadavky: 

- bezúhonnosť 

- počítačové znalosti – Microsoft Word, Microsoft Excel, internet 

- profesionalita, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť 

Požadované doklady: 

- písomná prihláška do výberového konania 

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

- profesijný životopis 

- motivačný list 

- overená kópia o dosiahnutom vzdelaní 

- potvrdenie o praxi 

- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov podľa § 11 zákona č.    

  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel   

  voľby hlavného kontrolóra 

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra 

mesta“ je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr 3. septembra 2014 na adresu: 

Mestský úrad 

Ul. Š. Moysesa č. 46 

965 19 Žiar nad Hronom 

 

C/ poveruje 

Mestský úrad v Žiari nad Hronom zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra 

mesta Žiar nad Hronom na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, najmenej 40 dní pred 

dňom konania voľby, t. j. 4. augusta 2014. 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa k vyhláseniu výberového konania na hlavného kontrolóra mesta  
Žiari nad Hronom 

 
 
 
           V súlade s  § 18a ods. 8, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie hlavného kontrolóra 
mesta Žiar nad Hronom v súvislosti s tým predkladám „ Vyhlásenie výberového konania na 
hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom“. 
     Pracovný pomer doterajšieho hlavného kontrolóra mesta bol založený pracovnou zmluvou 
s nástupom do práce 26.09.2008  na základe uznesenia MsZ č. 81/2008 na funkčné obdobie šesť 
rokov. Tento pracovný pomer zaniká uplynutím funkčného obdobia t. j. 25.09.2014.  


