
Výberové konanie: Hlavný kontrolór obce Ortuťová 

Obecné zastupiteľstvo v Ortuťovej v zmysle § 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom 

zariadení v znení neskorších predpisov UZN 13/2019 zo dňa 30.12.2019 vyhlásilo konanie 

voľby hlavného kontrolóra obce Ortuťová  na deň 28.02.2020. 

Zároveň vyhlásilo od 20.01.2020 do 28.02.2020 výberové konanie na obsadenie funkcie 

hlavného kontrolóra obce Ortuťová, schválilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra 4,2% t.j. 

1,7 hodín týždenne. 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu 

s nižšie uvedenými prílohami, v zalepenej obálke s názvom: „Voľba hlavného kontrolóra – 

neotvárať“ do 28.02.2020 do 15:00 hod. Adresu odosielateľa zverejniť v ľavom hornom 

rohu obálky. Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou 

alebo doručiť osobne na adresu: 

Obec Ortuťová, Obecný úrad 

Ortuťová 51 

086 12 Kurima 

Prihlásení uchádzači musia spĺňať tieto predpoklady: 

 Minimálne stredoškolské vzdelanie 

 Prax minimálne 5 rokov v štátnej správe alebo v samospráve 

 Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

Požadované odborné znalosti 

Znalosť legislatívy – zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 

311/2011 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Požadované doklady: 

 Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 Profesijný životopis 

 Overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní 

 Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov podľa § 

11, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na účel voľby hlavného kontrolóra 

 

 



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 nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom 

alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona, 

prípadne v inom kontrolnom orgáne obce. 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

Zverejnené na úradnej tabuli obce: 20.01.2020                           

Zvesené z úradnej tabule obce: ................................... 

                                                                       

                                                                                                                          Ing. Ján Čisár 

                                                                                                                          starosta obce 

 


