
VYHLÁSENIE  VOĽBY  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE  RAKYTNÍK 

NA OBDOBIE 2021-2027 

 

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

v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Rakytníku č. 21/2020 zo dňa 14.12.2020  

Obecné zastupiteľstvo v Rakytníku vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Rakytník, ktorá 

sa uskutoční dňa 26. 02. 2021. 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

• ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie, 

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača ale nie podmienkou pre účasť 

vo voľbe: 

• prax vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v ekonomickej, právnickej alebo 
kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva, 

• znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a 

príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o 

účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach, verejnom obstarávaní a ďalších 

prislúchajúcich právnych predpisov, 

Podmienky na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu kontrolóra obce: 

• písomná prihláška, v ktorej kandidát uvedie meno, priezvisko, titul, bydlisko a kontaktné 

údaje 

• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 

330/2007 Z. z. o registri trestov, 

• overená kópia dokladu o vzdelaní, 

• profesijný životopis, 

• súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov na rokovaní obecného 

zastupiteľstva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov,  

• informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 

práce, týmto dňom je 01. 03. 2021. 

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je: 2 hod./týždenne tj. 10 % pracovný úväzok. 

 

Podmienky predloženia prihlášky: Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať 

alebo doručiť svoju písomnú prihlášku najneskôr 22. 02. 2021 do 12:00 hod. v uzatvorenej 

obálke v kancelárii  Obecného  úradu v Rakytníku alebo poštou na adresu: Obec Rakytník, 

Rakytník 15, 980 21 Bátka. Obálka musí byť označená heslom „VOĽBA HLAVNÉHO 

KONTROLÓRA OBCE RAKYTNÍK – NEOTVÁRAŤ!“ 

Úplnosť predložených prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra vyhodnotí  obecné 

zastupiteľstvo. Na voľbu hlavného kontrolóra obce dňa 26. 02. 2021 postúpia len prihlášky 

kandidátov, ktorí budú spĺňať všetky stanovené podmienky a predložia s prihláškou všetky 

požadované doklady. 

V Rakytníku, dňa 01. 02. 2021                                 .............................................. 

                                                                          Ján Rencsok, starosta obce Rakytník 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/330/#paragraf-10.odsek-4.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/330/#paragraf-10.odsek-4.pismeno-a

