
OBEC REJDOVÁ 

049 26 Rejdová 47 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

         Rejdová, 11.1.2023 

 

Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra  

obce Rejdová 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Rejdová  (ďalej „OZ Rejdová“)  uznesením č. 33/11.1.2023 

zo dňa 11.1.2023  schválilo : vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Rejdová, 

ustanovilo náležitosti písomnej prihlášky a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného 

kontrolóra obce Rejdová. 

V zmysle § 18a  ods.2 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších 

predpisov Obecné zastupiteľstvo obce Rejdová vyhlasuje deň konania voľby hlavného 

kontrolóra na 22.februára 2023 o 16.00 hod. . Voľba sa uskutoční na riadnom zasadnutí OZ 

Rejdová v zasadačke obecného úradu so začiatkom o 16.00 hod.. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rejdová určuje pracovný čas hlavného kontrolóra obce Rejdová 

v novom volebnom období na 16 hod. / mesačne. Plat hlavného kontrolóra je určený podľa § 18 

c ods.1 zákona o obecnom zriadení. 

 

 

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 

a) Kvalifikačné predpoklady – minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou 

b) Náležitosti písomnej prihlášky  :  

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

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016, t.j.: 

➢ Meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene 

mena alebo priezviska, telefonický kontakt, e-mailová adresa 

➢ Dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu 

a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia 

➢ Štátne občianstvo 

➢ Pohlavie 

➢ Meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov 

➢ Číslo občianskeho preukazu 

2. overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,     

3. kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov ,  kurzov 

4. profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe 

5. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

6.  súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v OZ podľa zákona 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

7. koncepcia o činnosti HK maximálne na 2 strany formátu A4 

  

 

c) Ďalšie predpoklady –  znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, zákon 

o finančnej kontrole, zákon o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších právnych predpisov 

týkajúcich sa samosprávy, užívateľské ovládanie počítača,  prax vo verejnej správe, 

komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti 

 



d / Uchádzač na funkciu HK obce Rejdová zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú 

prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu : 

Obec Rejdová, 049 26 Rejdová 47  najneskôr do 7.februára 2023 do 15.00 hod.  

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu počas pracovnej doby. 

e/ Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so 

všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 

18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Uchádzačom, 

ktorí splnili kritériá bude obecným úradom zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra naj-

menej 3 dni pred konaním voľby. Pozvánka bude zaslaná elektronicky. 

f/ Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním  

g/ Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred  

v rozsahu maximálne 10 minút. Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí 

podľa priezviska. Deň nástupu do zamestnania : 1. marec 2023  

 

 

 

V Rejdovej, 11.1.2023 

 

 

 

 

Mgr. Slávka Krišťáková,  

     starostka obce 


