
OBEC DRIENICA 

Obecné zastupiteľstvo v Drienici 
uznesením č. 157 zo 14. zasadnutia dňa 22.04.2021 

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

 voľbu hlavného kontrolóra  na deň 3. septembra 2021 
 

Dĺžka pracovného času hlavného kontrolóra obce je 4 hodiny týždenne, t. j. pracovný úväzok 

10,66 %  v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Drienici č. 156 zo 14. zasadnutia dňa 

22.4.2021. 

1. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

         - kvalifikačné predpoklady ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

         - minimálne 5-ročná prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti  

           riadiacej, ekonomickej, právnickej, znalosť podvojného účtovníctva 

         - občianska a morálna bezúhonnosť 

         - znalosť zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone  

           práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a audite, zákona  

           o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach a zákonníka práce 

         - užívateľské ovládanie počítača – kancelársky balík Microsoft Office 

2. Náležitosti písomnej prihlášky 

• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje email, telefón 

• štruktúrovaný profesijný životopis  

• úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a)  

            zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

            a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo 

                k zmene  mena alebo priezviska; 

            b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu  

                a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; 

            c) štátne občianstvo       

• 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  v  znení 

            neskorších predpisov  

3. Termín odovzdania písomnej prihlášky 

          Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr  

          14 dní pred dňom konania voľby, t. j. dňa 20.8.2021 do 15.00 hod. v kancelárii  

          Obecného úradu v Drienici v zalepenej obálke s označením 

          „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ 

          Adresa pre podanie prihlášky poštou: Obec Drienica, 083 01 Drienica 168 

4. Spôsob vykonania voľby 

        Voľba hlavného kontrolóra Obce Drienica sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov. 

5. Ďalšie podmienky voľby 

 - uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku   

   so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra    

   v súlade s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z .n. p. 

 - každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred                                                                                                

poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút 

Na neúplne prihlášky a prihlášky odovzdané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. 


