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Vyhlásenie voľby 
hlavného kontrolóra mesta Malacky 

 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 

1. vyhlasuje 
voľbu hlavného kontrolóra mesta Malacky, ktorá sa uskutoční v rámci zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva na Mestskom úrade v Malackách, Bernolákova č. 5188/1A,         
na piatom poschodí v zasadačke č. 509 dňa 27.1.2022 o 15.00 h.  

 
2. určuje 

nasledovné požiadavky, náležitosti prihlášky a ostatné podmienky: 
 
a) Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Malacky 

Kvalifikačný predpoklad: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 
Výhodou je: 
- vysokoškolské vzdelanie, 
- prax v kontrolnej činnosti, 
- prax v účtovníctve a rozpočtovníctve. 

 
b) Náležitosti písomnej prihlášky: 

- Osobné údaje: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko 
a kontaktné údaje uchádzača 

- Štruktúrovaný životopis, 
- Úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
- Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (rodné číslo, číslo OP alebo 

pasu, miesto narodenia, okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko 
a rodné priezvisko matky) 

- Informáciu o podnikaní alebo výkone inej zárobkovej činnosti uchádzača a členstvo 
v riadiacich alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť,  

- Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. 
 

c) Termín doručenia a miesto podávania prihlášok: 
Najneskôr do 13.1.2022 vrátane na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A,    
901 01 Malacky v  obálke s označením: „NEOTVÁRAŤ – VOĽBA HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA MESTA“.  
Rozhodujúcim je dátum a čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Malackách.  
Lehota na doručenie prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra mesta Malacky              
do podateľne MsÚ Malacky je do 13.1.2022 do 15:30 h.  

 
 
 



d) Spôsob a výkon voľby hlavného kontrolóra: 
Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky sa uskutoční v súlade s ustanovením                   
§ 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

           JUDr. Ing.  Juraj Říha, PhD., v.r. 
primátor mesta 

 
 
 

 
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Malacky schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Malackách uznesením č. 136/2021 zo dňa 9.12.2021. 

 


