
MESTO KOMÁRNO 
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

 

 

Telefón:  035 / 2851 212 E-mail: info@komarno.sk Internet: www.komarno.sk 

 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) 
a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 585/2019 zo dňa 12.12.2019.  

vyhlasuje voľbu 

na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta Komárno, 
ktorá sa uskutoční 27.02.2020   

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Komárne (Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno) 

A/  Požiadavky na kandidáta pre účasť na voľbe hlavného kontrolóra: 
- kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 
- nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra  s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 zákona o 

obecnom zriadení, 
- bezúhonnosť 

 
B/  Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta: 

- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti miestnej samosprávy, 
- znalosť práce s počítačom (minimálne Microsoft Word, Microsoft Office, Internet), 
- manažérske schopnosti, 
- znalosť maďarského jazyka je výhodou, 
- vysokoškolské vzdelanie je výhodou, 
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť, 
- odolnosť voči psychickej záťaži, 
- flexibilnosť 

 
C/  Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta: 

- osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 

adresa na doručovanie, ak sa líši od adresy trvalého bydliska,  e-mailová adresa, 

telefónne číslo), 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov: 

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 

 

D/  Povinné prílohy k písomnej prihláške: 
- námety na zlepšenie kontrolnej činnosti (max. 3 strany) 
-   súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra, 

-    úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
-    štruktúrovaný profesijný životopis, 
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-    čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 
-   čestné vyhlásenie kandidáta, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov resp., že sa jej v 
prípade úspešnej voľby vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra. 

 

E/ Termín a spôsob doručenia písomných prihlášok: 

Kandidát  na  funkciu  hlavného  kontrolóra  mesta Komárno  musí odovzdať 
svoju  písomnú  prihlášku vrátane  príloh na zaradenie do konania voľby hlavného 
kontrolóra najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 13.02.2020 poštou na 
adresu: Mestský úrad v Komárne, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno alebo osobne 
do podateľne mestského úradu v úradných hodinách a to v zalepenej obálke 
s označením: „Voľba hlavného kontrolóra mesta Komárno – neotvárať.“ 
Rozhodujúci  je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Mestského úradu v 
Komárne. 

 
F) Priebeh voľby hlavného kontrolóra 

- Voľba  hlavného kontrolóra  sa  vykoná  spôsobom  uvedeným  v ust. 
§ 18a  ods.  3  zákona o obecnom zriadení a podľa  uznesenia Mestského 
zastupiteľstva  mesto Komárno č.  585/2019 zo dňa 12.12.2019. 

- Na voľbu budú prizvaní len tí kandidáti, ktorí splnili podmienky určené zákonom 
o obecnom zriadení. 

- Každý pozvaný kandidát bude mať možnosť sa osobne prezentovať na zasadnutí 
mestské zastupiteľstva  pred samotnou voľbou v trvaní 5 minút. Kandidáti sa budú 
predstavovať v abecednom poradí. 

  
 

      Komárno dňa 13.12.2019 

                                                                                                                                              

                            Mgr. Béla Keszegh 
                                             primátor mesta 


