
Obecné zastupiteľstvo v Nemečkách  

 

1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň  18.1. 2023 

2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške  -  0,03% 

3. konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení - Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené 

minimálne úplné stredné vzdelanie. 

a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,-  

 

4. stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne: 

a. prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 4.1.2023 12.00 hod. na adresu obecného 

úradu, 

b. v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) 

zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov alebo doloží výpis z registra trestov nie 

starší jako 3 mesiace a vtedy uvedie len osobné údaje – tilt., meno , priezvisko, dátum 

narodenia, bydlisko ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt, 

c. súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a 

profesijný životopis uchádzača, 

d. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

e. súhlas so spracovaním osobních údajov 

5. zriaďuje komisiu[ v zložení Andrej Ašverus, Vladimír Štúr, František Macko na posúdenie 

zákonných náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery obecnému 

zastupiteľstvu do 3 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra, 

6. každý z kandidátov bude mať možnosť najviac  5 .-minútového vystúpenia pred obecným 

zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí 

7. voľba sa uskutoční na zasadnutí OZ verejným hlasovaním, na zvolenie  je potrebná 

nadpolovičná väčšina poslancov 
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§ 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - Kvalifikačným predpokladom na 

funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

 

§ 3 

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme 
(1) Zamestnancom podľa tohto zákona sa môže stať fyzická osoba, ktorá 
a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
b) je bezúhonná, 
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný 
predpis,4) 
d) má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis,5) 
e) bola zvolená alebo vymenovaná, ak tento zákon alebo osobitný predpis6) voľbu alebo vymenovanie 
ustanovuje ako predpoklad vykonávania práce vo verejnom záujme, 
f) je oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,7) ak 
sa takéto oprávnenie na dohodnutú prácu vyžaduje. 
g) má poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,8) ak 
vyučuje náboženstvo. 
(2) Predpoklady uvedené v odseku 1 musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom 
záujme. 
(3) Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za 
úmyselný trestný čin. 
(4) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov10) nie starším ako tri mesiace. Bezúhonnosť 
možno preukázať aj výpisom z registra trestov alebo odpisom registra trestov vydaným na účely 
preukázania bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.7) 
(5) Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, poskytne na účel preukázania 
bezúhonnosti podľa odseku 4 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľovi, ktorý je 
súčasne služobným úradom podľa osobitného predpisu,10a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z 
registra trestov.10aa) Údaje podľa prvej vety zamestnávateľ, ktorý je súčasne služobným úradom podľa 
osobitného predpisu,10a) zašle pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu prostredníctvom centrálneho 
informačného systému štátnej služby10b) v elektronickej podobe Generálnej prokuratúre Slovenskej 
republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) na vydanie výpisu z registra trestov; generálna 
prokuratúra a krajská prokuratúra zašlú pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu údaje podľa prvej 
vety v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému generálnej prokuratúry registru 
trestov na vydanie výpisu z registra trestov. 
(6) Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, poskytne na účel preukázania 
bezúhonnosti podľa odseku 4 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľovi, ktorý nie 
je súčasne služobným úradom podľa osobitného predpisu,10a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z 
registra trestov.10aa) Údaje podľa prvej vety zašle zamestnávateľ, ktorý nie je súčasne služobným 
úradom podľa osobitného predpisu,10a) pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej 
podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie generálnej prokuratúre na vydanie výpisu z 
registra trestov. 
(7) Fyzická osoba, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, na účel preukázania 
bezúhonnosti podľa odseku 4 predloží pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľovi 
výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom. 
(8) Vymenovanie je predpokladom výkonu funkcie štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej 
štátnym orgánom. 
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