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PRIHLÁŠKA  

KANDIDÁTA  NA  FUNKCIU  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE  PERNEK 

 

Voľba hlavného kontrolóra obce Pernek bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva 

obce Pernek č. 68/2021 z 13.09.2021, ktoré je zverejnené úradnej tabuli obce Pernek a na webovom 
sídle obce Pernek www.pernek.sk; konkrétny link napr.: http://www.pernek.sk/zasadnutia-oz/ . 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek je povinný odovzdať prihlášku, úradne 

osvedčenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a štruktúrovaný profesijný životopis 
v zalepenej obálke s nápisom „Voľba hlavného kontrolóra obce“ najneskôr dňa 11.10.2021 

Obecnému úradu Pernek, 900 53 Pernek 48. 

Na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek je potrebné aspoň stredoškolské vzdelanie ukončené 
maturitnou skúškou. 

Rozsah pracovného času (úväzku) hlavného kontrolóra obce Pernek je 11 hodín mesačne; 
základný plat hlavného kontrolóra, bez zvýšenia predpokladaného zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), predstavuje 92,00 eur 
brutto mesačne. 

Hlavný kontrolór obce Pernek môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

dňa 25.10.2021 o 18:00 hod. v Spoločenskej sále Kultúrneho domu obce Pernek. 

 

 

I. 
Osobné údaje kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek 

a súhlas s ich spracovaním 
(vyplniť paličkovým písmom) 

 
 

• Titul, meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 

• Dátum narodenia: ................................................ 

• Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................ 

• Korešpondenčná adresa: ........................................................................................................................ 

• E-mailová adresa (ak je založená): ........................................................................................................ 

• Telefónne číslo: ..................................................................................................................................... 

 

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem obci Pernek, Obecnému zastupiteľstvu obce Pernek 
a starostovi obce Pernek na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Pernek svoj výslovný súhlas 
so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto prihláške, v štruktúrovanom profesijnom 
životopise a v úradne osvedčenej fotokópii dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. 
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II. 
Čestné vyhlásenia kandidáta  

na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek 
 

Čestne vyhlasujem, že ku dňu podania prihlášky (zakrúžkovať „ÁNO“ alebo „NIE“): 

1) podnikám    ÁNO    /    NIE    

2) vykonávam inú zárobkovú činnosť    ÁNO    /    NIE    

3) som členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť    ÁNO    /    NIE    

4) mám vysporiadané záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni a daňovému  

úradu    ÁNO    /    NIE    

5) mám vysporiadané záväzky voči obci Pernek [tento bod čestného vyhlásenia sa týka 

kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý je daňovníkom alebo poplatníkom obce 

Pernek]      ÁNO    /    NIE    

6) vykonávam niektorú z týchto funkcií (poslanec; starosta; člen orgánu právnickej osoby, 

ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec; iný zamestnanec obce Pernek, prokurátor 

alebo právny čakateľ prokuratúry, sudca)      ÁNO    /    NIE    

 

 
III. 

Doplňujúca informácia k čestnému vyhláseniu 
[vyplní kandidát, ktorý v čl. II. bod 3) označil možnosť „ÁNO“] 

 
Ak kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek v čestnom vyhlásení v čl. II. bod 3) tejto 

prihlášky uviedol, že je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, 
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, ale tieto údaje nie sú verejne dostupné v obchodom registri,  
je potrebné uviesť obchodné meno, právnu formu (a.s., s.r.o. a pod.), IČO a sídlo tejto právnickej osoby 
(právnických osôb), a to z dôvodu prípadného konfliktu záujmov (napr. ak by išlo o právnickú osobu, 
s ktorou by obec Pernek vstúpila do zmluvných vzťahov a zvolený kandidát by mal následne ako hlavný 
kontrolór kontrolovať finančné operácie obce vo vzťahu k danej právnickej osobe). 

 
Obchodné meno, právna forma, IČO, sídlo právnickej osoby (právnických osôb) podľa čl. II.  

bod 3) tejto prihlášky: 

.......................................................................................................................................................... 

 

IV. 
Informácia, či kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek 

vykonáva túto funkciu aj v inej obci 
 

Ak kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek vykonáva funkciu hlavného kontrolóra  

aj v inej obci, je potrebné uviesť, jej názov: ............................................................................................. . 
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V. 
Návrh koncepcie výkonu funkcie hlavného kontrolóra 

(odporúčaný rozsah: 1 strana A4)   
 

V návrhu koncepcie výkonu funkcie hlavného kontrolóra kandidát na túto funkciu uvedie najmä, aké by 
boli jeho prvé kroky vo funkcii hlavného kontrolóra obce Pernek, čo by začal kontrolovať ako prvé, ktorá 
z kontrolných činností uvedených v § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení1 je mu najbližšia,  
či pracovný čas (úväzok) hlavného kontrolóra v rozsahu 11 hodín mesačne je podľa jeho názoru 
postačujúci a pod. 

Návrh koncepcie výkonu funkcie hlavného kontrolóra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: „Kontrolnou činnosťou 
sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom 
a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, 
výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 
kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými 
predpismi.“. 
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VI. 
Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

 

Podľa § 18a ods. 2 tretia veta zákona o obecnom zriadení: „Súčasťou prihlášky je aj doklad 
o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,“ ktorými sú údaje uvedené v § 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, ktorý upravuje náležitosti Žiadosti o výpis z registra trestov, a to: 

 
• meno a priezvisko (uviedol kandidát v čl. I. tejto prihlášky) 

• rodné priezvisko: ................................................................................................................................... 

• pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska: .......................................... 

............................................................................................................................................................... 

• dátum narodenia (uviedol kandidát v čl. I. tejto prihlášky) 

• rodné číslo: ......................................................................... 

• miesto a okres narodenia: ...................................................................................................................... 

• adresa trvalého pobytu (uviedol kandidát v čl. I. tejto prihlášky) 

• štátne občianstvo: .................................................................................................................................. 

• pohlavie: ...................................................................................... 

• meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov: ....................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

• u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia: ...................................................................................... 

 

Podľa § 18a ods. 2 posledná veta zákona o obecnom zriadení: „Údaje podľa tretej vety obec 
bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej 
prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“. 

 
Podľa § 57 ods. 4 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok 

Obecného zastupiteľstva obce Pernek: „Informácie o kandidátoch na funkciu hlavného kontrolóra a ich 
návrhoch koncepcie výkonu funkcie hlavného kontrolóra sa zverejnia až pri voľbe hlavného kontrolóra. 
Pred voľbou hlavného kontrolóra môže obec zverejniť iba počet kandidátov na funkciu hlavného 
kontrolóra.“. 

 
 

 
V ........................... dňa .......................... 

                                                                                              ...................................................... 
                                                                                                  podpis kandidáta na funkciu  

                                                                                               hlavného kontrolóra obce Pernek  

 

Povinné prílohy k prihláške: 

1) úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

2) štruktúrovaný profesijný životopis 


