
Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra 

obce Roztoky 

 

----------------------------------------------------------------------------------  
Roztoky, dňa 2.9.2021       

 

 

OBEC ROZTOKY 

Vypisuje výberové konanie na funkciu 

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ROZTOKY 

s pracovným úväzkom 0,04 

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

a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Roztokách 

 

1.Kvalifikačné predpoklady : 

Vysokoškolské vzdelanie, stredoškolské vzdelanie 

 

2.Náležitosti prihlášky :  

Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko 

Opis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

Kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov 

Profesijný životopis 

Prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia 

Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonávania voľby v OZ 

 

3. Ďalšie predpoklady : 

Najmenej 5 rokov praxe v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti 

Znalosť podvojného účtovníctva 

Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, zákon o finančnej kontrole, 

zákon o účtovníctve, zákon o majetku obcí a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa 

samosprávy  

Užívateľské ovládanie počítača 

Občianska a morálna bezúhonnosť 

 

Uchádzač na funkciu HK obce Roztoky zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú 

prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra-neotvárať“ na adresu: 

OBEC ROZTOKY, Roztoky 45, 090 11 Vyšný Orlík 

najneskôr do 23.9.2021. 

 

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu. 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.9.2021 na obecnom úrade v Roztokách 

 

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so 

všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s 

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

Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred 

poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút. 



 

Deň nástupu do zamestnania: 

 

1.Posúdenie podaných prihlášok zabezpečia poslanci OZ v Roztokách, ktorí vyhodnotia 

splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydávajú zoznam kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra obce. 

2. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný najvyšší počet získaných hlasov 

poslancov OZ 

3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ 

4.Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu 

najneskôr do 7 dní po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra . 

 

 

 

 

 

        Ing. Martin Jurkovič 

              starosta obce    

 

 

 


