
O Z N A M 
 
Mesto Byt ča oznamuje ob čanom, že Mestské zastupite ľstvo v Byt či 
uznesením č. 146/2020 zo d ňa 12. 11. 2020 vyhlásilo v zmysle § 
18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra na de ň 21. 1. 2021 
o 14,00 hodine . Vo ľba hlavného kontrolóra sa bude kona ť na 
zasadnutí Mestského zastupite ľstva v Byt či v sále na prízemí Domu 
kultúry v Byt či. 

Mestské zastupite ľstvo ur čilo požiadavky, ktoré musí sp ĺňať 
kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 
1/ Kvalifika čné predpoklady:  
-ukon čené minimálne úplné stredné vzdelanie. 
 
2/ Iné predpoklady pod ľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce     
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:  
-spôsobilos ť na právne úkony v plnom rozsahu, 
-bezúhonnos ť. 
 

3/ Náležitosti písomnej prihlášky: 
-osobné údaje v rozsahu pod ľa § 10 ods. 4 písm. a) a ods. 5 
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a dop lnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.  j. meno, 
priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo pr iezvisko, ak 
došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne  prezývku 
osoby, ktorej sa žiados ť týka, dátum narodenia, rodné číslo, 
miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby 
narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne ob čianstvo, 
pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodi čov, číslo 
občianskeho preukazu, na ú čely vyžiadania výpisu z registra 
trestov, 
-telefonický a emailový kontakt, 
-overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosi ahnutom 
 vzdelaní, 
-profesijný životopis, 
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilos ť na právne 
 úkony v plnom rozsahu, 
-písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracova ním osobných 
 údajov pod ľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov na ú čel vykonania vo ľby 
 hlavného kontrolóra v mestskom zastupite ľstve, 
-motiva čný list.  
 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzd ať svoju 
písomnú prihlášku v zalepenej obálke ozna čenej „VO ĽBA HLAVNÉHO 
KONTOLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ na Mestskom úrade v Byt či, Námestie SR 
1/1, Byt ča – do podate ľne  v úradných hodinách najneskôr 14 dní 
pred d ňom konania vo ľby alebo poštou doporu čene na adresu 
Mestského úradu v Byt či. Rozhodujúci je dátum doru čenia písomnej 
prihlášky na podate ľňu Mestského úradu v Byt či. 



4/ Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný 
úväzok.  

5/ Funk čné obdobie sa za čína d ňom, ktorý je ur čený ako de ň 
nástupu do práce. 

Mestské zastupite ľstvo schválilo v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní vo ľby hlavného kontrolóra 
nasledovne: 

 
1/ Kandidát, ktorý splní predpoklady, jeho písomná prihláška bude 
úplná a bude na Mestský úrad v Byt či doru čená v čas, bude zaradený 
do vo ľby na funkciu hlavného kontrolóra a bude mu  zaslan á 
pozvánka na vo ľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred konaním 
voľby, t.j. 13. 1. 2021. 
 
2/ Samotnému aktu vo ľby hlavného kontrolóra bude predchádza ť v 
deň konania vo ľby prezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu 
hlavného kontrolóra. Každý kandidát má právo na vys túpenie pred 
poslancami Mestského zastupite ľstva v Byt či v časovom rozsahu 
maximálne 10 minút. Kandidáti sa budú predstavova ť v abecednom 
poradí. 
 
3/ Vo ľba hlavného kontrolóra bude vykonaná verejným hlaso vaním. 

 
4/ Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhl as 
nadpolovi čnej vä čšiny všetkých poslancov mestského 
zastupite ľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú vä čšinu nezískal, 
Mestské zastupite ľstvo v Byt či ešte na tej istej schôdzi vykoná 
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandid áti, ktorí 
získali v prvom kole volieb najvä čší po čet platných hlasov. V 
prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb post upujú všetci 
kandidáti s najvä čším po čtom platných hlasov. V druhom kole 
volieb bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najvä čší po čet 
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa 
rozhoduje žrebom. 
 
 


