
      Zápis z výberového konania na hlavného kontrolóra      
         obce Pusté Sady konaného dňa 25.05.2015 
 

 

Výberová komisia bola zložená z poslancov obecného zastupiteľstva : 
 

Daniela Drahovská 
František Hudák 
Ľubomír Jankovič 
Darina Szerencsésová 
Júlia Šípková 
Pavol Vivodík 
Peter Vívodík 
 
Prítomní : Ing. Tomáš Nemeček, starosta obce 
 

     Starosta obce Ing. Tomáš Nemeček zvolal zasadnutie výberového konania pozvánkou zo 
dňa 20.05.2015 /príloha č. 1/. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia 
zúčastnili všetci poslanci /príloha č. 2/. 
 

     Za predsedu komisie z dnešného výberového konania bola určená p. Darina 
Szerencsésová. 
 

     Za overovateľov z dnešného výberového konania na hlavného kontrolóra obce Pusté Sady 
boli určení :        Daniela Drahovská 
        František Hudák 
 

Výberové konanie : 
 

Obec Pusté Sady vypísala v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák.č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu : 
 

Hlavný kontrolór obce Pusté Sady /Príloha č. 3/. 
 

Požiadavky na voľbu hlavného kontrolóra : 
 

• ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie 
• súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve 
• úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície 
• výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace 
• znalosť základných noriem samosprávy 
• účasť na výberovom konaní dňa 26.05.2015 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v 

Pustých Sadoch 
 

KANDIDÁTI 
 

Na funkciu hlavného kontrolóra obce zaslali prihlášky do stanoveného termínu (25.05.2015) 
títo uchádzači : 



 
1. Katarína Kolláriková, Pusté Sady č. 189, 925 54 

 
V Y H O D N O T E N I E 

 
     Komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva obce Pusté Sady prekontrolovala 
doložené doklady kandidátky na funkciu hlavného kontrolóra obce /príloha č. 4/. 
     Predseda komisie skonštatoval, že uchádzačka spĺňa podmienky a prechádza do 
hlasovania na post hlavného kontrolóra obce, ktoré sa uskutoční na mimoriadnom zasadnutí 
OZ, dňa 26.05.2015 o 18.00 hod. za prítomnosti uchádzača. 
 
 
Zapisovateľka : Alena Trubačová 
 
 
V Pustých Sadoch, dňa 25.05.2015                                        ..................................................... 
                    predseda komisie 
 
 
Overil :  Daniela Drahovská   Podpis : .......................................... 
             
              František Hudák                                    Podpis : .......................................... 

      
 


