
OZNAM - VOĽBA KONTROLÓRA OBCE

Obecné zastupiteľstvo v Bzenici  vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Bzenica, ktorá sa
bude konať v rámci zasadnutia OZ v mesiaci február. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra 
musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14.02.2011. 2011, vrátane, do 12.00 hod.  

1. Náležitosti prihlášky 

- Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko 

- Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) 

- Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov vzdelávacích
programov a kurzov 

- Profesijný životopis, prehľad doterajšieho zamestnania a funkčného zaradenia 

- Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve  

2. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je: 

-     ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

-     ovládanie  účtovníctva pre verejný sektor. 

3. Ďalšie predpoklady: 

- Požadovaná prax minimálne 5 roky vo verejnej správe ako kontrolór 

- Občianska a morálna bezúhonnosť 

       4. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a 
koeficientu podľa počtu obyvateľov obce stanoveného v zmysle §18c ods. 1 písm. b) zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v závislosti od dĺžky pracovného času, ktorý bude stanovený na základe
rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra by sa mali zamerať predovšetkým na znalosť nasledovných
zákonov: 

• zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

• zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, 

• zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, 

• zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

• zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a
vyššie územné celky, 

• zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a pod.  

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Bzenica zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú
prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: 

OBEC BZENICA, Obecný úrad Bzenica č. 74,966 01 Bzenica  

V Bzenici, 07.02.2011                                    Jozef  Dekýš, starosta obce
 



 

 


