
VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
Mesta Krupina 

 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 

v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších právnych 
predpisov 

 
vyhlasuje 

voľbu hlavného kontrolóra mesta Krupina 
 
1. Kvalifika čné predpoklady a podmienky kandidáta na funkciu 
hlavného kontrolóra 
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
- bezúhonnosť. 
 
2. Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádza ča  
    (ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe): 
- prax vo verejnej správe, samospráve alebo štátnej správe a prax v  
  ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej   činnosti 
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa výhodou 
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy 
- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca 
- reprezentatívne vystupovanie 
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel,  
  Power Point) 
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť. 
 
3. Náležitosti písomnej prihlášky: 
- osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,  
   trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail) 
- podklady  pre vyžiadanie si výpisu z registra trestov  
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- profesijný životopis 
- informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva  
  inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo  
  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú  
  činnosť, 
- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona  
  č.18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom  
  konania voľby hlavného kontrolóra 
- čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej  
  poisťovni, Sociálnej poisťovni, mestu Krupina a daňovému úradu 
 



 
4. Ďalšie informácie: 
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra 1,0. Funkčné obdobie 6. rokov. 
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený 
ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 1.7. 2021, ak sa strany 
nedohodnú inak. 
Plat hlavného kontrolóra je stanovený v § 18c zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov. 
Postavenie hlavného kontrolóra , predpoklady na výkon funkcie, voľba 
a skončenie výkonu funkcie stanovujú § 18, 18a zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov. 
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, 
primátora mesta, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom 
alebo zakladateľom je obec,  iného zamestnanca obce a funkciou podľa 
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch 
prokuratúry. 
 
5. Doručenie prihlášok: 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra doručia  písomné prihlášky v 
zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na 
adresu Mesto Krupina, Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 
Krupina, v termíne do  8.6. 2021 do 12.00 hod., t.j. 14 dní pred konaním 
voľby hlavného kontrolóra. 
 
6. Zverejnenie vo ľby: 
Zverejnené na www.krupina.sk, vyvesené na úradnej tabuli, Informačné 
centrum Mesta Krupina, zverejnené v regionálnych novinách My 
Zvolensko-Podpolianske noviny, ECHO, Petit Press, KATV, ATV. Ďalšie 
informácie na Mestskom úrade v Krupine, tel.: 045/5550328 počas 
úradných hodín. 
 
                                                                    Ing. Radoslav Vazan 
                                                                         primátor mesta 
 
Na úradnej tabuli vyvesené dňa 27.04.2021 
Zvesené z úradnej tabuli dňa ................ 
 
 
 
 


