
 
 

MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
 

Stará Ľubovňa 11.05.2020 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Ľubovňa 

 
v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) uznesením Mestského zastupiteľstva mesta                     

Stará Ľubovňa  č. 473 zo dňa 30.04.2020 

 

v y h l a s u j e                                                                                                                                           
k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 

 

a  určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Stará Ľubovňa  

na 18. júna 2020.  

 

 

1) Deň nástupu do práce a pracovný úväzok hlavného kontrolóra nasledovne:  

 od 01.07.2020 so 100 % pracovným úväzkom. 

 

2) Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa a náležitosti 

prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra takto: 

 

a) voľba hlavného kontrolóra mesta Stará Ľubovňa sa uskutoční verejným hlasovaním 

poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni; 

b) kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:  

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie; 

c) náležitosti písomnej prihlášky:   

 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície   

 úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania  

 osobné údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov      

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe       

§ 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení 

 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom   

rozsahu 

 súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel 

vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve; 

d) termín ukončenia doručenia prihlášok:  

 05.06.2020 do 13.00 h;  

e) miesto a spôsob doručenia prihlášok nasledovne:            



 uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa musí písomnú prihlášku 

spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu odovzdať na Mestský úrad 

v Starej Ľubovni, a to:  

- pri osobnom odovzdávaní – do podateľne Mestského úradu v Starej Ľubovni, 

Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, prízemie,  

- pri odovzdávaní poštou na adresu – Primátor mesta Stará Ľubovňa, Mestský úrad, 

Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

 zalepenú obálku je potrebné označiť „Voľba hlavného kontrolóra mesta – 

neotvárať“; 

f) posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia, ktorá najneskôr do 08.06.2020 

vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov; 

g) iba uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady, náležitosti prihlášky a včas podá 

prihlášku, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a 

zákona o obecnom zriadení; 

h) úspešným uchádzačom bude Mestským úradom v Starej Ľubovni poštou zaslaná 

pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra, a to najmenej 9 dní pred jej konaním;       

i) každý kandidát/kandidátka má právo v deň konania voľby na vystúpenie pred 

poslancami mestského zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 5 minút;       

j) v súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení je na zvolenie 

hlavného kontrolóra mesta potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 

MsZ. Ak  ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, mestské 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;       

k) plat hlavného kontrolóra je určený podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

PhDr. Ľuboš Tomko, v. r. 

         primátor mesta 
 

 

 


