
 

Obecné zastupiteľstvo 
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Podhoroď 

V  súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a na  základe 
uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 1/2023                                           . 
 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Podhoroď  zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť   s 
predpísanými náležitosťami a prílohami 

do   30. 3. 2023 do 12.00 hod. 
na Obec Podhoroď , Obecný úrad Podhoroď  v uzavretej obálke označenej 

“VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ !“     
 Požiadavky : 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

 súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve, 

 úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície 
 
 Všeobecné podmienky : 

 hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov s pracovným obdobím  
od 1. 4. 2023  do 31. 3. 2029, 

 funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného           
zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom 

            orgáne obce,  
       -    vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce – pracovný úväzok 10% 
 
 
 Úlohy hlavného kontrolóra : 
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,  
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť 
najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,  
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho 
schválením v obecnom zastupiteľstve,  
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,  
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po 
uplynutí kalendárneho roku,  
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo 
štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,  
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,  
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,  
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 
 
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom 
poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.                                             

 
Kontrolnou činnosťou sa rozumie:  

1. kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom 
a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,  

2. kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,  
3. kontrola vybavovania sťažností a petícií,  
4. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola 

plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,  
5. kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených 

osobitnými predpismi 
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí  
nespĺňajú požadované podmienky. 
 
Podhoroď   dňa :    16.3.2023         Anton Hricko 
                                                                                              starosta obce                                          


