
 

 

OZNÁMENIE 

o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín 

 

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

neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín na svojom zasadnutí dňa 

25.06.2020  uznesením č. 15/2020/XIV. vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra 

mesta Šamorín na 17.09.2020.  

Rozsah výkonu hlavného kontrolóra  -  plný pracovný úväzok. Začiatok funkčného obdobia 

hlavného kontrolóra mesta Šamorín je 1.10.2020, čo je dňom jeho nástupu do práce. 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického alebo právnického smeru, 

b) prax vo verejnej správe min. 5 rokov, 

c) organizačné schopnosti, 

d) bezúhonnosť, 

e) znalosť maďarského jazyka je vítaná, 

f)  počítačové znalosti: - pokročilé 

g) požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, flexibilita, 

komunikatívnosť, samostatnosť. 

 

 

Náležitosti  písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra: 

a) osobné údaje - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje, 

b) písomný súhlas uchádzača so  spracovaním  osobných údajov v zmysle zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

c) údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného 

dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

d) štruktúrovaný profesijný životopis, 

e) čestné vyhlásenie o odbornej praxi. 

 

 
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. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.samorin.sk. 

Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – zodpovednaosoba@somi.sk. 

 

Kandidát, ktorého prihláška nebude spĺňať uvedené náležitosti, nebude zaradený do zoznamu 

kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra. 

 

 

http://www.samorin.sk/


 

Podmienky odovzdania prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra: 

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta Šamorín doručia svoje písomné 

prihlášky v zalepenej obálke označenej  „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ 

najneskôr do 28.08.2020, a to  do 12,00 hod. na   Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín. 

 

Kandidát, ktorého prihláška bude  doručená na Mestský úrad v Šamoríne po už uvedenom  

termíne, nebude zapísaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra. 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín 

dňa  17.09.2020 tajným hlasovaním. Kandidáti na hlavného kontrolóra budú mať možnosť 

vystúpiť pred poslancov  Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín v deň konania voľby 

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

kontrolóra. 

 

 

 

V Šamoríne, dňa 10.07.2020 

                                                                                                      

 

    Csaba Orosz 

                          primátor mesta 


