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Materiál č. 2 na 33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 05.02.2018 

 

K bodu programu 3:„ Voľba Hlavného kontrolóra obce Trnovec nad Váhom“ 

 

1. Dôvodová správa 

 

Predkladá: Ing. Július Rábek, starosta obce 

 

 

Dôvodová správa k materiálu č. 2 na 33. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom  

Obec Trnovec nad Váhom vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného 
kontrolóra obce. Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom určilo deň konania voľby 
hlavného kontrolóra Obce Trnovec nad Váhom na 05. 02. 2018 a zároveň určilo úväzok 0,20. 
Uchádzači mali možnosť podávať svoje žiadosti do dňa 19. januára 2018. Kvalifikačné 
predpoklady a náležitosti žiadosti určilo obecné zastupiteľstvo na svojom 31. zasadnutí.: 
Dňa 23. januára 2018 o 17.00 h. sa konalo otváranie obálok prihlásených uchádzačov, ktoré 
vykonala komisia schválená uznesením obecného zastupiteľstva pozostávajúca zo všetkých 
poslancov zastupiteľstva.  Príslušná komisia skontrolovala všetky náležitosti a podmienky 
výberového konania, ktoré mali byť uchádzačmi splnené. 
Do výberového konania bolo zapojených 5 uchádzačov. Na základe skontrolovania obsahu 
obálok a výsledkov otvárania obálok komisia skonštatovala, že v 2 prípadoch neboli splnené 
podmienky zverejnené výberovým konaním. Na voľbu hlavného kontrolóra obce Trnovec nad 
Váhom boli následne pozvaní traja uchádzači, ktorí splnili všetky podmienky výberu a to: p. 
Ing. Mária Fülöpová, p. Milena Veresová, a p. Andrea Vassová. Komisia zároveň rozhodla, že 
uchádzačky, ktoré splnili podmienky výberu budú oslovené k voľbe hlavného kontrolóra dňa 
05.02.2018 o 16:30 hod.  
Pri voľbe hlavného kontrolóra sa postupuje podľa §18 a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení. V zmysle §18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení na zvolenie hlavného kontrolóra je 
potrebný 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 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.  

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Volebná komisia zložená 
z poslancov OZ zabezpečuje priebeh voľby hlavného kontrolóra a súčasne písomne predkladá 
obecnému zastupiteľstvu výsledky volieb hlavného kontrolóra z prvého prípadne druhého 
kola volieb. Obecné zastupiteľstvo osobitným uznesením neschvaľuje voľbu hlavného 
kontrolóra, ale skonštatuje len výsledky voľby.  

Nižšie je priložený Záznam z otvárania obálok spísaný komisiou zvolenou obecným zastup. 

 

Záznam 

z otvárania obálok prihlásených uchádzačov do výberového konania na obsadenie funkcie 
Hlavného kontrolóra obce Trnovec nad Váhom, konaného dňa 23.01.2018 o 17:00 hod. 

 

 Na 32. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Trnovec nad Váhom, dňa 15.01.2018, bolo prijaté 
uznesenie č. 319/2018, ktorým bolo schválené: 

- Zloženie komisie na otváranie obálok uchádzačov o voľné miesto kontrolóra obce vo 
vyhlásenom výberovom konaní :RNDr. Edita Belovičová, Jaroslav Čerhák, Erika 
Fülöpová, Ing. Jozef Hanzlík, Ing. Jaroslav Hlavatý, PaedDr. Ladislav Kosztanko, Róbert 
Láng, PaedDr. Imrich Suba, PhD., Ing. Petronela Vižďáková 

- Termín na predloženie žiadostí 19.01.2018, termín otvárania obálok: 23.01.2018 
o 17,00 hod. na obecnom úrade 

- Spôsob voľby – tajným hlasovaním poslancov OZ 

Pri otváraní obálok sa zúčastnili 6 poslanci OZ /viď prezenčná listina/. 

Zalepené obálky boli zaevidované v došlej pošte obecného úradu, doručené boli pred 
stanoveným termínom. 

Komisia skontrolovala obsah obálok a skonštatovala, že v 2 prípadoch neboli splnené 
podmienky zverejnené výberovým konaním /viď priložená tabuľka/. 

Komisia rozhodla, že uchádzačky, ktoré splnili podmienky výberu budú oslovené k vypočutiu 
OZ dňa 05.02.2018 o 16,30 hod.  

 

V Trnovci nad Váhom, dňa 23.01.2018 

 

 

Zapísala: RNDr. Belovičová 

 

 


