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Výberové konanie na funkciu hlavného 

kontrolóra obce Mlynky 

 
Obec Mlynky na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Mlynky č. 106/2021 

zo dňa 04. 05. 2021 vyhlasuje výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Mlynky na deň 

22. júna 2021 o 16.30 h na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Mlynky. 

 

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:  

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:  

 

 ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie  

 

Náležitosti prihlášky:  

 

 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície, 

 úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania, 

 osobné údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, t. j.: 

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, štátne občianstvo ako aj ďalšie štátne občianstvo iného členského štátu 

Európskej únie, 

4. pohlavie, 

5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov. 

  na overenie totožnosti kandidáta u občana SR je potrebné uviesť číslo občianskeho preukazu, 

 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť 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 na účel vykonania voľby hlavného 

kontrolóra v obecnom zastupiteľstve. 

 

Výhodou je:  
 

 prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti, 

 znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových 

organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o 

sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,  

 komunikatívnosť,  



 organizačné a riadiace schopnosti, 

 občianska a morálna bezúhonnosť. 

 

Všeobecné podmienky: 

  

 hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov,  

 v zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, určuje obecné zastupiteľstvo 

pracovný pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas s úväzkom 0,2,  

 funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie starostu obce, poslanca 

obecného zastupiteľstva, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona. 

 

Termín podania prihlášky: 

 

Kandidát na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Mlynky svoju písomnú prihlášku spolu  

s požadovanými dokladmi doručí osobne alebo poštou najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby 

hlavného kontrolóra t. j. do 08. 06. 2021 do 14.00 h v zalepenej obálke označenej „Voľba 

Hlavného kontrolóra Obce Mlynky - Neotvárať“ na adresu: Obec Mlynky, Prostredný Hámor 324, 

053 76 Mlynky. Platí odtlačok prezenčnej pečiatky podateľne Obecného úradu v Mlynkoch. 

 

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a včas 

podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného 

kontrolóra v súlade s § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 

Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, 

ktorá do 09. 06. 2021 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov. 

 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce 

Mlynky dňa 22. 06. 2021 o 16.30 h.  

 

V Mlynkoch, 05. 05. 2021 

 

 

 

 

 
   Ing. Iveta Geletková, v. r. 

            starostka obce  

 

 
Vyvesené: 05. 05. 2021  

Dátum zvesenia:  

Zodpovedá: Obec Mlynky 


