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Uznesenie OZ  č.  71/2009 zo dňa 16.11.2009 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Liptovská Osada 
 podľa uznesenia OZ č. 71/2009: 
 Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada  

I. Vyhlasuje 
V zmysle § 18 a) ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
deň konania voľby hlavného kontrolóra na 30. december 2009 na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Liptovskej Osade. 
Zároveň stanovuje výšku mesačného úväzku na 0,2 / 32 hodín / 

 
II. Ustanovuje 

• spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Liptovská Osada 
v zmysle § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení tajným 
hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade 

• samotnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať 
prezentácia jednotlivých kandidátov , kandidáti sa budú prezentovať  v poradí, 
v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad, každý kandidát má právo 
na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom 
rozsahu max. 5 minút. 

• náležitosti prihlášky : 
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj 
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou 

fotokópiou  príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní 
- profesijný životopis 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby 

v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov 

III. Určuje 
• kvalifikačné predpoklady : ukončené minimálne  úplné stredoškolské 

vzdelanie  
• ďalšie požiadavky : výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

potvrdenie o vzdelaní 
• iné predpoklady : prax v kontrolnej činnosti prípadne v samospráve výhodou 
• termín ukončenia podávania prihlášok : 15.12.2009 do 15,00 hod. 
• miesto a spôsob odovzdávania prihlášok : písomnú prihlášku spolu 

s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne na 
adresu: Obecný úrad, č. 369, 034 73 Liptovská Osada s označením  
„Voľba hlavného kontrolóra“  - NEOTVÁRAŤ! 
 

• Pri doručení poštou  je rozhodujúci termín podania na príslušnej pošte , 
u osobného doručenia je rozhodujúci termín prijatia  v podateľni obecného 
úradu. 

 
Ing. Róbert Kuzma 

starosta obce 


