
OZNÁMENIE 

o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra Obce Hamuliakovo 

v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov Obecné zastupiteľstvo Obce Hamuliakovo na svojom zasadnutí dňa 27.05.2021 

uznesením č. 33/2021 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Hamuliakovo  

pre funkčné obdobie 2021/2027 na deň 24.06.2021.  

Rozsah výkonu hlavného kontrolóra – 1/3 pracovný úväzok. Začiatok funkčného obdobia 

hlavného kontrolóra Obce Hamuliakovo je 25.06.2021, čo je dňom jeho nástupu do práce. 

 

Povinné náležitosti písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra: 

• osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, adresa, kontakt: telefónny, e-mailový), 

• úradne  overený  doklad  o  dosiahnutom  vzdelaní (kvalifikačným predpokladom na 

funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie), 

• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona 

č. 330/2007 Z. z.)1, 

• štruktúrovaný životopis, 

• písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 (GDPR) v spojení so zákonom  

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení2. 

  

Podmienky odovzdania prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra:  

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Hamuliakovo doručia svoje písomné prihlášky 

v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“  

najneskôr do 14.06.2021, a to do 12,00 hod. na Obecný úrad Hamuliakovo,  

Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo - rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky  

do podateľne obecného úradu, a to doručením osobne alebo prostredníctvom pošty.  

Na prihlášku doručenú na Obecný úrad v Hamuliakove po termíne uvedenom vyššie sa nebude 

prihliadať.   

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce 

Hamuliakovo dňa 24.06.2021 tajným hlasovaním. Kandidáti na hlavného kontrolóra budú mať 

možnosť vystúpiť pred poslancami Obecného zastupiteľstva Obce Hamuliakovo v deň konania 

voľby hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút a to pred uskutočnením hlavného aktu voľby 

hlavného kontrolóra.  

V Hamuliakove, dňa 31.5.2021 

Ing. Ludmila Goldbergerová  

               starostka  



 

1 § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  

1. meno,  priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene 

priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, 

2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v 

cudzine aj štát narodenia, 

3. štátne občianstvo, 

4. pohlavie, 

5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.   
2  Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra a ich spracovanie je 

nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté 

poslancom, členom komisie pre posúdenie splnenia náležitosti a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho 

príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel voľby hlavného 

kontrolóra budú uchovávané počas trvania voľby a ďalšie 3 mesiace po jej ukončení; po skončení doby 

uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej zmluvy) budú využívané 

na pracovnoprávne účely.  

 


