
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  OBCE  ĽUBOTÍN 
 

uznesením č. 5/2017/7 zo dňa  20.09.2017 

 

vyhlasuje 

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

 

VOĽBU  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE 

 
s pracovným úväzkom 0,3 týždenne (30% - 1,5 dňa týždenne) 

 

a deň konania voľby určuje na štvrtok 16.11.2017 o 17.00 hod. 

 

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Ľubotín 

 

 

Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie začína dňom 

 

28.11.2017, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 

 

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí spĺňať: 

 

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce: 

    ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

 

2. Náležitosti prihlášky: 

    - osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,  

    kontaktný údaj – telefón, e-mail) 

    - písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č.  

    122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na  

    účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce. 

    - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

    - overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

    - profesijný životopis 

    - informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 

    zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov  

    právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

 

3. Ďalšie predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce: 

    - prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej 

    alebo technickej 

    - morálna bezúhonnosť 

    - znalosť zákonov o obecnom zriadení, o finančnej kontrole a vnútornom audite, o majetku 

    obcí, o účtovníctve, o rozpočtových pravidlách, o výkone práce vo verejnom záujme, o  

    sťažnostiach, zákonníka práce 

 

 



Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce: 

 

1. Spôsob doručenia písomnej prihlášky a otvárania obálok 

    - kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce doručí svoju písomnú prihlášku  

    s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 02.11.2017   

    do 15.30 hod. v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce – 

    neotvárať“ osobne do podateľne úradu alebo poštou na adresu: Obec Ľubotín, Na rovni          

     302/12, 065 41 Ľubotín 

    - otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia vymenovaná OZ  

    v zložení:                                         - predseda  Mgr. Marie Kalfasová 

                                                             - člen  Ing. Martina Diňová 

                                                             - člen  Ján Harčarík 

    dňa 06.11.2017 o 16,30 hod. v zasadačke OZ v Ľubotíne 

    - každý kandidát má právo zúčastniť sa na otváraní obálok, kde budú zverejnené mená  

    uchádzačov, a to, či splnili alebo nesplnili stanovené podmienky pre voľbu 

    - z otvárania obálok sa vyhotoví zápisnica 

    - kandidáti, ktorí budú spĺňať požadované podmienky pre voľbu, budú písomne pozvaní na  

    rokovanie obecného zastupiteľstva na voľbu hlavného kontrolóra obce 

 

2. Voľba hlavného kontrolóra obce 

    - kandidáti, ktorí splnili podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra obce budú pozývaní na  

    rokovanie OZ po jednom, podľa abecedy, kde budú mať časový priestor 10 min. na  

    prezentáciu a bude s nimi vykonaný krátky pohovor 

    - samotná voľba hlavného kontrolóra obce bude vykonaná v zmysle ustanovení § 18a ods.   

    3 zákona o obecnom zriadení. 

    - o výsledku voľby budú kandidáti informovaní ihneď po jej uskutočnení a tiež písomne do  

    5 pracovných dní. 

 

 

Zverejnené dňa 02.10.2017 na:  

 

1. www.lubotin.sk 

2. úradnej tabuli obce  

  

 

 

http://www.lubotin.sk/

