
                  OBEC DOLNÉ SRNIE  

    

VÝBEROVÉ  KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE 

HLAVNÉHO KONTROLORA OBCE DOLNÉ SRNIE 

 

       Obec Dolné Srnie v súlade s §18a ods.2 zákona Slovenskej Národnej rady č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a uznesenia Obecného 

zastupiteľstva č. 94/2020 zo dňa 23.09.2020 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 

funkcie hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie na deň 4.11.2020  na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Dolné Srnie. 

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce /úväzok 3,75 hod týždenne/ musí spĺňať: 

 

1. Kvalifikačné predpoklady: 

● ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

 

2. Náležitosti písomnej prihlášky: 

● osobné údaje kandidáta/ meno priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, email, 

telefónne číslo, 

● výpis z registra trestov   /nie starší ako tri mesiace/, 

● overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kópie o absolvovaní 

vzdelávacích programov a kurzov, 

● profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, 

● písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra            

na rokovaní obecného zastupiteľstva. 

 

3. Ďalšie predpoklady: 

● min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, 

právnickej alebo technickej, 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 vnútornom audite, zákona 

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

Užívateľské ovládanie počítača. 

 

3. Spôsob doručenia prihlášky: 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolné Srnie odovzdajú osobne alebo 

zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej: 

 

„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ 

Uzávierka prihlášok je dňa 21. október 2020 do 15.00 hod. 

 

     V prípade  osobného  doručenia ju  odovzdá v podateľni  obecného  úradu v  Dolnom  Srní. 

Uchádzač, ktorý splní  vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a v termíne podá prihlášku 

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



v súlade s §18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a predpisov. 

Deň nástupu do zamestnania: 05.11.2020 

Funkčné obdobie: šesť rokov odo dňa nástupu do práce 

Pracovný úväzok: 3,75 hodiny týždenne (10% stanovenej pracovnej doby zamestnanca obce)  

 

     V prípade záujmu má každý kandidát právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra                  

na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút. 

 

 

      V Dolnom Srní, dňa 24.09.2020 

 

                                                                                          

 

       Ing.  Juraj HAMAJ 

                                                                                               starosta obce  


