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Predložené mestskému zastupiteľstvu 11. februára 2021. 



 

Návrh 

na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šurany 

a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe  a vykonaní voľby  

hlavného kontrolóra mesta Šurany a náležitosti prihlášky. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

     V zmysle § 18a, ods. 5, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, mestské zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra na šesť rokov, pričom jeho funkčné 

obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 

     Podľa § 18a, ods. 8, písm. c) uvedeného zákona výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká 

uplynutím jeho funkčného obdobia. 

     Uznesením č. 3/2015-Z, bod XIV, zo dňa 5.3.2015 bola zvolená za hlavnú kontrolórku mesta 

Šurany – Ing. Jana Hučková. Jej funkčné obdobie začalo dňa 1.4.2015 a zanikne dňa 31.3.2021. 

     V súlade s § 18a, ods. 2 zákona o obecnom zriadení deň konania voľby hlavného kontrolóra 

vyhlási mestské zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní 

pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia 

doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú 

prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Mestský úrad Šurany. Súčasťou prihlášky 

je aj doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa 

predchádzajúcej vety mesto bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom 

elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu 

z registra trestov.  
 

     Predkladám Mestskému zastupiteľstvu Šurany návrh na vyhlásenie 30. marca 2021 ako deň 

voľby hlavného kontrolóra mesta Šurany na rokovaní Mestského zastupiteľstva Šurany s tým, že 

kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Šurany musí spĺňať nasledovné požiadavky: 

 

1. a) kvalifikačné predpoklady:   minimálne úplné stredné vzdelanie  

    b) iné predpoklady:                 - prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej ekonomickej,  

                                                         právnickej a kontrolnej činnosti 

                                                      - znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce,  

                                                        rozpočtových a príspevkových organizácií, účtovníctva, majetku  

                                                        obce a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov 

                                                      - užívateľské ovládanie počítača 

                                                - komunikatívnosť 

                                                - organizačné a riadiace schopnosti 

                                                - trestná, občianska a morálna bezúhonnosť. 

 

2. náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä:  

- osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné 

údaje (e-mail, telefón); 

- písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra; 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 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, t.j. ak ide o fyzickú osobu 

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene 

mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, 

b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby 

narodenej v cudzine aj štát narodenia, 

c) štátne občianstvo, 

d) pohlavie, 

e) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov. 



 

- úradne overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov 

o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov; 

- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia. 

 

3. Ďalej predkladám návrh, aby sa voľba hlavného kontrolóra mesta Šurany vykonala tajným 

hlasovaním poslancov v súlade s ustanovením § 39, ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch. 

 

4.Navrhujem určiť dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra mesta Šurany na plný pracovný 

úväzok.  

 

 

 

V Šuranoch, dňa 21.1.2021 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Marek  O r e m u s, v.r. 

                                                                                             primátor mesta Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Šurany 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šurany je osobitným vyhlásením určený na 

deň 30.3.2021 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šuranoch. Vyhlásenie dňa konania 

voľby bude zverejnené dňa 12.2.2021 na úradných tabuliach, webovej stránke a v mestskom 

rozhlase. 

 

2. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Šurany zašle poštou alebo doručí osobne 

svoju písomnú prihlášku s požadovanými prílohami v zalepenej obálke označenej „Voľba 

hlavného kontrolóra mesta Šurany – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Šurany, Námestie 

hrdinov 1, 942 01 Šurany. V prípade osobného doručenia ju odovzdá do podateľne 

Mestského úradu Šurany č. dv. 8  v termíne do dňa 16.3.2021 do  15.00 hod. (t. j. najneskôr 

14 dní  pred dňom konania voľby).    

 

3. Posúdenie podaných prihlášok vykoná komisia zložená z poslancov schválená Mestským 

zastupiteľstvom v Šuranoch, ktorá otvorí obálky, vyhodnotí splnenie podmienok 

jednotlivých kandidátov, o čom spíše zápisnicu a pripraví zoznam kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra mesta Šurany pre rokovanie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch dňa 

30.3.2021. 

 

4. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne 

pozvaný na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch dňa 30.3.2021 a bude mať 

právo vystúpiť na tomto rokovaní pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra mesta 

v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra mesta Šurany“ v časovom rozsahu maximálne 5 

minút. 

 

5. Na zvolenie hlavného kontrolóra mesta je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezískal, 

mestské 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 postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom 

platných 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. 

 

6. Voľba hlavného kontrolóra mesta Šurany sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Šuranoch. Podrobnosti týkajúce sa volieb upravuje § 39 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šuranoch.  

 

 

 

V Šuranoch, dňa 21.1.2021 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Marek  O r e m u s, v.r. 

                                                                                            primátor mesta Šurany 

 

 



 

                                                                                                                Príloha č. 1 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby 

hlavného kontrolóra mesta Šurany a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní 

voľby hlavného kontrolóra mesta Šurany a náležitosti prihlášky a 

 

A. v y h l a s u j e 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 

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

utorok 30. marca 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šurany, ktoré sa 

uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, vo veľkej zasadacej miestnosti 

Mestského úradu Šurany, Námestie hrdinov1, 942 01 Šurany   

 

B. u r č u j e 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 

1. nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

         a) kvalifikačné predpoklady:  - minimálne úplné stredné vzdelanie  

         b) iné predpoklady:                 - prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej ekonomickej,  

                                                             právnickej a kontrolnej činnosti 

                                                           - znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce,  

                                                              rozpočtových a príspevkových organizácií, účtovníctva,  

                                                              majetku obce a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov 

                                                     - komunikatívnosť 

                                                           - užívateľské ovládanie počítača 

                                                     - organizačné a riadiace schopnosti 

                                                     - trestná, občianska a morálna bezúhonnosť. 

2. náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä: 

          a) osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,  

             kontaktné údaje (e-mail, telefón); 

          b) písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.  

              o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

              predpisov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra; 

          c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 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, t.j. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo  

              priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby,  

              ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu  

              trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo,  

              pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov; 

          d) úradne overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie  

              dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov; 

          e) štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia. 

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta Šurany zašlú poštou alebo doručia osobne 

svoje písomné prihlášky s požadovanými prílohami v zalepenej obálke označenej „Voľba 

hlavného kontrolóra mesta Šurany – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Šurany, Námestie 

hrdinov 1, 942 01 Šurany. V prípade osobného doručenia ich odovzdajú do podateľne 

Mestského úradu Šurany č. dv. 8  v termíne do dňa 16.3.2021 do  15.00 hod.     

 



 

 

C. s c h v a ľ u j e 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 

 

1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Šurany tajným hlasovaním poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Šuranoch. 

2. Dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

mesta Šurany pred hlasovaním o voľbe kontrolóra v trvaní maximálne 5 minút. Kandidáti sa 

budú prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska). 

3. Komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra mesta pre rokovanie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch dňa 

30. marca 2021 v nasledovnom zložení: 

 

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

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

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

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

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

 

 

D. u r č u j e 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 

dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra mesta Šurany na plný pracovný úväzok 

 

E. u k l a d á 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 

Ing. Eve Augustínovej – prednostke Mestského úradu Šurany zverejniť vyhlásenie dňa 

konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šurany na úradných tabuliach v meste, 

internete a v mestskom rozhlase dňa 12.2.2021 

Termín: do 29.3.2021 v bode C/3 

Vykoná: komisia 

Termín: 12.2.2021  

Vykoná: Ing. Eva Augustínová – prednostka Mestského úradu Šurany 

 

 

 

 


