
VÝBEROVÉ KONANIE - VOĽBA HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA OBCE Záhorská Ves 

Výberové konanie 
Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi v zmysle § 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov UZN. č. 63/2017 zo dňa 19.09.2017. 
vyhlásilo konanie voľby hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves na deň 31.10.2017. 
Zároveň: 
vyhlásilo od 20.09.2017 do 30.10.2017 výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného  kontrolóra Obce 
Záhorská Ves 
schválilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra na 12 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  30.10.2017 do 12,00 hod. . Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi musia kandidáti 
zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu: 
Obec Záhorská Ves, Obecný úrad 
Hlavná č. 29 
900 65  Záhorská Ves 
  
Prihlásení uchádzači musia spĺňať tieto predpoklady: 
Minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru 
Najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, 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 a ďalších prislúchajúcich 

právnych predpisov, 
Počítačové znalosti / Microsoft Word, Excel, Internet 
Profesionálny prístup, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť 
 
Požadované odborné znalosti 
Znalosť legislatívy – zákon  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 311/2001 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 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy 
  
Požadované doklady: 

 Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 Profesijný štruktúrovaný životopis 

 Motivačný list 

 Overená kópia diplomu alebo iného 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 

  
Vyvesené: 20. 09 2017 

Dátum zvesenia: ................... 

 


