
VYHLÁSENIE VOĽBY
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DUBNO

Obecné zastupiteľstvo v obci Dubno v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) a na 
základe uznesenia č. 16 / 2022 zo dňa 23.01.2022

vyhlasuje
voľbu Hlavného kontrolóra Obce Dubno,

ktorá sa uskutoční dňa 22.03.2022 o 18:00 hod. na Obecnom úrade
v obci Dubno (v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva)

Požiadavky, ktoré uchádzač na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Dubno (ďalej len 
hlavný kontrolór) musí spĺňať:

1. kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
2. nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb.,
3. občianska a morálna bezúhonnosť.

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou pre účasť vo 
voľbe):

1. prax v ekonomickej a kontrolnej činnosti vo verejnej správe najmenej 5 rokov,
2. odborné znalosti,
3. počítačové znalosti: štandardná užívateľská znalosť Word, Excel, Internet.

Náležitosti prihlášky uchádzača:
1. osobné údaje – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, 

kontaktné údaje (e-mailovú adresu a číslo telefónu),
2. úradne overená fotokópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
3. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) 

zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
4. profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní,funkčného zaradenia a 

odbornej praxe,
5. písomnú súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov v zákone č. 18/2018

Z.z. o ochrane osobných údajov na účely voľby hlavného kontrolóra,
6. informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť alebo je členom v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Podmienky výkonu hlavného kontrolóra:
1. pracovný úväzok 20 %, t.j. 8 hod. týždenne,
2. funkčné obdobie hlavného kontrolóra začne najneskôr 01.04.2022 – presný dátum 

bude uvedený v pracovnej zmluve. Funkčné obdobie je na šesť rokov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/330/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/330/


Priebeh voľby hlavného kontrolóra:
1. voľba hlavného kontrolóra sa vykoná spôsobom uvedeným v § 18a ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. - spôsob vykonania bude tajným hlasovaním,
2. otváranie obálok s prihláškami uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra, 

posúdenie splnenia náležitostí prihlášok a príloh k prihláškam a kvalifikačných 
predpokladov  vykoná  komisia  zložená  z poslancov  obecného  zastupiteľstva 
a vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov,

3. na voľbu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky určené zákonom 
a uznesením obecného zastupiteľstva,

4. uchádzač, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti vopred 
písomne informovaný,

5. prípadné ďalšie podmienky spôsobu voľby hlavného kontrolóra určí obecné 
zastupiteľstvo pred samotnou voľbou.

Termín, miesto a spôsob podania prihlášky:
1. Záujemca je povinný doručiť písomnú prihlášku v zalepenej obálke s vyznačením

„Voľba hlavného kontrolóra obce – neotvárať!“ na adresu:
Obec  Dubno č. , PSČ 980 35 
poštou alebo osobne na sekretariát do podateľne obecného úradu.

2. Termín prihlásenia:  do 18.03.2022 do 12:00 hod.

                                   
                                                   ........................................................

                                                                             Alexandra Farkasová- starostka obce

Zverejnené dňa 05.03.2022 
Zvesené dňa: .................2022


