
VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE 

CHMEĽOV  

Obec Chmeľov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE CHMEĽOV 

v súlade s § 18a ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva číslo 10/2022 zo dňa 6.12.2022 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce zašle písomnú prihlášku s predpísanými 

náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 16 1. 2023 do 12:00 hodiny na adresu Obec 

Chmeľov, Obecný úrad Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov v uzavretej obálke označenej 

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA-NEOTVÁRAŤ!“                                                                                                                

Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Chmeľov 30.1.2023. 

 Požiadavky:                                                                                                                                                         

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;                                                                                                     

- znalosť legislatívy a znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových 

a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákona o finančnej kontrole o účtovníctve, o 

majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov noriem na úrovni 

samosprávy 

 Náležitosti písomnej prihlášky:                                                                                                                                      

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón);                                              

- štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej 

pozície;                                                                                                                                                            

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;                                                                

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;                                                                                                   

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;                                                                      

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;                                                                          

Všeobecné podmienky:                                                                                                                                        

- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov; je pracovníkom obce a za 

svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti;                                                                                                                                                                

- funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu 

právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, 

podľa osobitného zákona;                                                                                                                                                                  

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce;                                             

- vykonáva kontrolu a plní úlohy podľa § 18d a § 18f zákona č. 369/1990 Zb.                                                                                                                   

- rozsah výkonu funkcie (pracovný úväzok) 10%;                                                                                    

- nástup do zamestnania 3.2.2023                                                                                                                        

V Chmeľove 6.12.2022                                                                                                                                          

.                                                                                                                                                                                              

.                                                                                                               Milan Polča , v.r.  

                                                                                                                   starosta obce 


