
Mestská časť Košice – Krásna 

 vypisuje výberové konanie na funkciu 

 HLAVNÝ KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI KOŚICE - KRÁSNA 

 V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. b) a § 30f ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov,  

 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice - Krásna zašle alebo odovzdá 

 písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami 
 

do 15.02.2021 12.00 hod.  

na Miestnom úrade v mestskej časti Košice - Krásna /miesto prvého kontaktu/ v uzatvorenej obálke 
 označenej  

 
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!"  

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 02.03.2021 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v Košiciach – 
Krásnej 

 

Funkčné obdobie: 6 rokov  
Pracovný úväzok:  30% 
Termín nástupu do funkcie: Od 01.04.2021, tento deň je súčasne dňom nástupu do práce.  
Požiadavky, ktoré musí spÍňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 
Kvalifikačné predpoklady:  
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
Iné predpoklady  podľa zákona č.552/2003 Zb. o výkone práce vo verejnom záujme v znení    
neskorších predpisov:  
- spôsobilosť na právne úkony 
- bezúhonnosť 
Náležitosti písomnej prihlášky  
- osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj (e- 
mail, mobilný telefón) 
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
- štruktúrovaný životopis s prehľadom funkčného zaradenia v doterajších zamestnaniach, 
informáciou o vzdelaní, informáciou o absolvovaných kurzoch, školeniach a seminároch,  
- informáciou o znalosti cudzích jazykov, počítačových znalostiach a iných zručnostiach , ktoré bude 
kandidát považovať za potrebné zdôrazniť, údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov (§ 1  
  O ods. 4 písm. a) Zákona . 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
  v znení zákona č. 91 12016 Z. z.), a to meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, rodné číslo , číslo  
  platného občianskeho preukazu, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, adresa  
  trvalého pobytu, štátne občianstvo , štát narodenia, údaje rodičov - matka: meno, priezvisko, rodné  
  priezvisko a otec: meno a priezvisko. Pozn.: v zmysle § 18a zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení  
  údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov zašle mestská časť v elektronickej podobe  
 



  prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie  
  výpisu registra trestov. 
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o  
  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 
Zverejnenie oznamu o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice - Krásna:  
-na úradnej tabuli, na webovom sídle Mestskej časti Košice -Krásna, 
Všeobecné podmienky: hlavný kontrolór je volený Miestnym  zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov. Je 
zamestnancom Mestskej časti a za svoju činnosť zodpovedá Miestnemu zastupiteľstvu,  
-funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca Miestneho zastupiteľstva , 
starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného 
zamestnanca obce alebo inou funkciou podľa osobitného predpisu. 
Vykonáva kontrolu:  
-nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných  
právnických a fyzických osôb, ktorý bol mestskej časti zverený, 
-účtovníctva a pokladničných operácií,  
-príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu , jeho zmien a záverečného účtu ,  
-správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov účelovo poskytnutých, fondov a 
dotácií,  
-hospodárenie s finančnými prostriedkami, 
- vybavovania sťažností a petícii, 
- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov mestskej časti, 
- dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a ostatných vnútorných predpisov 
mestskej časti,  
Preveruje: 
-tvorbu a čerpanie rozpočtu mestskej časti, 
- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov mestskej časti 
Vypracúva odborné stanoviská:  
-k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu Mestskej časti a pred ich schválením Miestnym  
 zastupiteľstvom ,  
-možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií, výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie 
zistených nedostatkov predkladá Miestnemu zastupiteľstvu, zúčastňuje sa na zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva s poradným hlasom. 
 
Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice – Krásna : 
 

1. Otváranie doručených obálok s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!" 
vykoná dňa 15 .02.2021 o 17.00 hod . komisia na ochranu verejného záujmu. 

2. Kontrolu splnenia podmienok vykoná poverený zamestnanec miestneho úradu Košice Krásna.  
3. Poverený zamestnanec miestneho úradu Košice Krásna kontaktuje uchádzačov spĺňajúcich 

kvalifikačné predpoklady na ústny pohovor, ktorý sa uskutoční po vzájomnej telefonickej 
dohode v termíne od 22.2.2021 do 25.2.2021. 

4. Každý kandidát , ktorý splní podmienky, bude pozvaný na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice Krásna, ktoré sa bude konať dňa 02.03.2021. Počas svojej prezentácie v rozsahu do 
10 minút predstaví svoju koncepciu výkonu funkcie hlavného kontrolóra. 

5. Kandidát, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti písomne 
informovaný. 

6. Voľba hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice - Krásna sa uskutoční hlasovaním poslancov 
Miestneho zastupiteľstva v Košiciach - Krásnej.  



7. Na zvolenie hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice - Krásna je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných poslancov Miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden 
z kandidátov takú väčšinu nezískal, Miestne 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 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. 

8. Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda volebnej komisie. 
9. Priebeh voľby a jej výsledok bude súčasťou zápisnice z miestneho zastupiteľstva MČ Košice 

Krásna. 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach – Krásnej, dňa 21. 01. 2021    
         Ing. Peter Tomko 

         Starosta 

 

 

 

Zverejnené dňa 21.01.2021 na web stránke MČ Košice Krásna a úradnej tabuli MČ Košice Krásna. 


