
                             Obec Cejkov, Hlavná 334,  076 05  Cejkov      

___________________________________________________________    

                                     Obecné   zastupiteľstvo   Cejkov 

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce  CEJKOV 
 

  
               Obecné zastupiteľstvo v Cejkove v súlade s ust. § 18a zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“). 
 

v y h l a s u j e 
 

voľbu hlavného kontrolóra obce Cejkov, 
 

ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva 
dňa 16. mája 2022 o 15.-tej hodine 

v malej zasadačke obecného úradu v Cejkove 
 

A. Požiadavky na uchádzača pre účasť vo voľbe : 
 

1. Kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
2. Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18         

ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
3. Bezúhonnosť 

 
B. Ďalšie predpoklady úspešného uchádzača : 
 

1. Znalosť všeobecne záväzných nariadení v oblasti miestnej územnej samosprávy 
2. Počítačové znalosti štandardného užívania Word, Excel, Internet 

 
            Termín doručenia prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Cejkov 
vrátane  požadovaných  dokladov  osobne  alebo  poštou   je   najneskôr   06.05.2022 do 
15.-tej hodiny na adresu : Obec Cejkov, Obecný úrad, Hlavná 334,  076 05  Cejkov. 
            Kandidát zadnú stranu obálky označí textom 
 
 

„Voľba hlavného kontrolóra – n e o t v á r a ť“ 
 
 
 

C. Náležitosti prihlášky kandidátov : 
 

1. Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj 
(telefón, e-mail) 

2. Štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní 
a funkčného zaradenia 

 
 
 



 
 
 
 

3. Úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie 
úradne osvedčené kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania 
a spôsobilosti 

4. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 
5. Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom 

vykonania voľby hlavného kontrolóra v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov 

 
 
 
            Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu : 
 

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo 
k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývky osoby, ktorej sa žiadosť týka 

2. Dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu 
a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia 

3. Štátne občianstvo 
4. Pohlavie 
5. Meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov 

 
 

D. Podmienky výkonu funkcie hlavného kontrolóra :  
 

1. Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Cejkov bude v rozsahu 20% 
pracovného úväzku 

2. Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce Cejkov je 01.06.2022, 
ktorý je súčasne dňom nástupu do práce 

 
 
 
 
 
V Cejkove, 19.04.2022 
 

 

 

 

                                                         

                                                                                            

                                                                                           

                                                                                           Ladislav Slovjak, EMBA      

                                                                                                       starosta  obce 

 

 

 

 
Telefón 

056/679 50 26 

Fax E-mail 

obec.cejkov@trenet.sk 

Internet 

www.cejkov.sk 

IČO  

00331406 
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