
 

 

 

 

Obec Baka 

Obecný úrad Baka č. 262, 930 04 

tel.: 421/31 55 94 716, e-mail: urad@obecbaka.sk 

 
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Baka 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bake svojím uznesením č. 84/2022 zo dňa 19. septembra  v zmysle 

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

(ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) 

 

 

v y h l a s u j e 

 

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Baka, ktorá sa uskutoční dňa 29.11.2022 o 19:00 hod. v Bake 

v budove kultúrneho domu na zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to tajným hlasovaním 

poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

Kvalifikačný predpoklad: Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je 

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

Ďalšie predpoklady: Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať aj ďalšie 

predpoklady ktoré ustanovuje § 3 ods. 1/ zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v platnom znení.  

Informácia o dĺžke pracovného času: Pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, 

s rozsahom pracovného času 8 hodín týždenne. 

 

V zmysle ust. § 18a ods. 2/ zákona č. 369/1990 Zb., kandidát na funkciu hlavného kontrolóra 

musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na 

obecnom úrade, t. j. do 15.11.2022 , do 16:00 hodiny. Adresa obecného úradu je: Obec Baka, 

obecný úrad, 930 04 Baka 262. 

Súčasťou prihlášky sú: 

1. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní kandidáta v overenej fotokópii. 

2. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov – viď § 10 ods. 4/ písm. a) zákona 

č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 

3. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. 

Náležitosti prihlášky sú: 

1. Prihláška kandidáta musí obsahovať: 
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a) Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje 

(telefón, e-mail) kandidáta. 

b) Profesijný životopis kandidáta. 

c) Vyhlásenie kandidáta o súčasnom zamestnaní, podnikaní alebo vykonávaní inej 

zárobkovej činnosti. 

d) Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov ktoré sa ho týkajú ako dotknutej 

osoby na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra v súlade so zákonom č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení.   

 

2. Prihlášku spolu s potrebnými súčasťami treba odovzdať v zalepenej obálke 

s označením: „Voľba hlavného kontrolóra obce Baka - Neotvárať“. 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva kandidáti majú právo vystúpiť pred hlasovaním 

v abecednom poradí a predstaviť sa poslancom obecného zastupiteľstva v trvaní maximálne 5 

minút. 

 

 

V Bake, dňa 19.10.2022 

 

            

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

Ing. Juraj Bertalan 

    starosta obce 


