
OBEC DRAHOVCE  

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

VYHLASUJE              VÝBEROVÉ  KONANIE 

na obsadenie pracovnej pozície 

HLAVNÝ  KONTROLÓR  OBCE  DRAHOVCE 

Požiadavky na výkon funkcie, náležitosti prihlášky a podmienky  voľby  hlavného kontrolóra 
určilo Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach uznesením č. 8/2018 zo dňa 8.2.2018 nasledovne: 

Požiadavky na výkon funkcie  hlavného kontrolóra Obce Drahovce: 
1. kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,  
2. bezúhonnosť 
3. prax, resp. znalosť problematiky účtovníctva rozpočtových a príspevkových 

organizácií 
4. aktívna znalosť práce s PC 
5. spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť 

Náležitosti prihlášky : 
1. úradne osvedčený doklad o dosiahnutom vzdelaní 
2. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
3. profesijný životopis 
4. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, 

sociálnej poisťovni, daňovému úradu   
5. písomný súhlas kandidáta na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely výberového 
konania 

Vítané okrem požadovaných požiadaviek a náležitostí: 
- prechádzajúca prax vo funkcii hlavného kontrolóra obce  
- predloženie osvedčenia o získanom vzdelaní „hlavný kontrolór obcí SR“, I. alebo II. 
stupeň  
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, zákona o finančnej 
kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších súvisiacich právnych predpisov       

  Písomné prihlášky do výberového konania s uvedenými náležitosťami zašlite poštou, resp. 
doručte osobne do podateľne obecného úradu na adresu: Obecný úrad Drahovce, Hlavná 
429/127, 922 41 Drahovce v zalepenej obálke označenej:  „HLAVNÝ  KONTROLÓR  
OBCE  –  NEOTVÁRAŤ“ najneskôr dňa 29.03.2018 do 12.00 hod. Na prihlášky doručené po 
uvedenom termíne sa nebude prihliadať. 

 Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra v zmysle § 18a) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 12.04.2018, stanovilo 
spôsob voľby tajným hlasovaním. Pracovný pomer bude uzatvorený na kratší pracovný čas: 
úväzok 0,4 (15 hod./týždeň). 

 Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 01.03.2018   


