
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 

 

 

 

Zverejnené dňa 09.02.2022 

 

 

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača 

 
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v 

zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 485/08/02/22/P zo 

dňa 08.02.2022 

 

vyhlasuje voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača 

 

za nasledovných podmienok: 

 
a) predpoklady na výkon funkcie: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

- bezúhonnosť 

 

b) zoznam požadovaných dokladov a listín: 

- prihláška na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra 

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - overená kópia 

- profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne 

prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres 

narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 3. štátne 

občianstvo, 4. pohlavie, 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov) 

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov za účelom 

vykonania voľby 

 

Termín a spôsob doručenia prihlášok: 

- prihláška musí byť doručená na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača najneskôr 14. 

marca 2022 do 16:00 hod.; na neskoro podané a neúplné žiadosti sa nebude prihliadať 

- doručenie prihlášky môže byť vykonané poštou na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti 

Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

- obálka musí byť označená: ,,Voľba miestneho kontrolóra MČ" NEOTVÁRAŤ 

 

Dátum konania voľby: 

- dátum konania voľby je stanovený na 29. marca 2022 (utorok) 

 

Pracovný pomer: 

- pracovný pomer je stanovený na plný úväzok v zmysle aktuálne platného Pracovného poriadku 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača 

- deň nástupu do pracovného pomeru je 01.05.2022 

- dĺžka trvania funkčného obdobia je šesť rokov 

- plat miestneho kontrolóra bude stanovený v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 


