
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Bierovciach v zmysle § 18 a) ods. 2 zákona SNR. Č.369/1990 Zb. 
O obecnom zriadení v platnom znení a uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Bierovciach č.08/2021 zo 

dňa 11.03.2021 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce na deň: 27.05.2021. 
 
Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti 
prihlášky: 
 

1. Kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra: 
a) úplné ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania (resp. VŠ ekonomického 

smeru)  
b) znalosť zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona 

o účtovníctve, daňových zákonov, zákona o finančnej kontrole a audite a predpisov súvisiacich 
s činnosťou obecnej samosprávy 

 
2. Náležitosti prihlášky: 
a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko 
b) výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) 
c) overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích 

programov a kurzov, iné doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie 
d) profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, s poukázaním na plnenie 

pracovných úloh 
e) súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve, súhlas so 

spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy 
 

3. Ďalšie predpoklady: 
a) prax v ekonomickom odbore 
b) ovládanie práce s PC 
c) osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť  
d) deň nástupu do zamestnania: 01.06.2021 

 
Uchádzač/ uchádzačka na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľké Bierovce svoju písomnú prihlášku:  

1. zašle elektronicky do schránky obce s označením „Voľba hlavného kontrolóra – OBMEDZENÝ PRÍSTUP 
do 27.05.2021“ 

2. doručí poštou v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“ na adresu obce 
3. osobne doručí v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“. Pri osobnom 

doručení musí uchádzač rešpektovať a dodržať všetky nariadenia spojené s opatreniami proti šíreniu 
choroby COVID 19 a obmedzený čas úradu pre styk s verejnosťou.  

 
 
 

Schválené dňa : 11.03.2021 
Vyvesené dňa  : 25.03.2021 
 
 


