
Obecné  zastupiteľstvo  v Laškovciach 
 
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov svojím uznesením číslo 120/2022 zo dňa 29.7.2022 
  

vyhlasuje 
 

voľbu hlavného kontrolóra obce Laškovce  s pracovným úväzkom v trvaní 6 hodín 
týždenne a to na deň 07.09.2022 
 Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného 
kontrolóra obce Laškovce a náležitosti prihlášky nasledovne:  
 
1. Kvalifika čné predpoklady:  
 
V súlade s § 18a ods.2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je 
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie – ekonomického zamerania 
-  prax minimálne 5 rokov v samospráve  
 
2. 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  
 -osvedčenie alebo certifikát o získanom vzdelaní hlavného kontrolóra vo verejnej správe 
- profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,  
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v miestnom zastupiteľstve.  
 
3. Ďalšie predpoklady :  
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových    
  organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, zákon o účtovníctve, zákon o  
  majetku obcí, zákon sťažnostiach, ako aj ďalšie prislúchajúce právne predpisy,  
- občianska a morálna bezúhonnosť.  
 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku s 
predpísanými náležitosťami a prílohami  do  24.08.2022 do 15,00 hod. na Obecnom úrade  
V Laškovciach v uzatvorenej obálke označenej “VOĽBA HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA,  NEOTVÁRAŤ”. 
 
Kandidát, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so 
všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na hlavného kontrolóra v súlade s § 18a 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná starostka obce  za prítomnosti 
zástupcu starostu obce dňa 25.08.2022 o 10,00 hod. v kancelárii starostu obce.  
 
O výsledku starosta obce  vykoná zápis, ktorý podpíše spolu so zástupcov starostu obce a 
ktorý sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného 
kontrolóra.  
 



Zápis musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko prihlášok bolo v stanovenom  termíne 
doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.  
Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na 
zasadnutie zastupiteľstva na deň 07.09.2022 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní 
zastupiteľstva v rámci bodu - voľba hlavného kontrolóra obce  - a to v časovom rozsahu max. 
5.minút.  
 
Voľba hlavného kontrolóra sa vykoná v súlade s ustanovením § 18a ods.3 zákona číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
Starosta obce v Laškovciach  s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce i uzavrie 
pracovnú zmluvu s nástupom do práce na deň  1.10.2022. 
  

Všeobecné podmienky: 

- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za     
  svoju činnosť  zodpovedá zastupiteľstvu. 
- 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 
 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

  V Laškovciach dňa 09.08.2022 

                   

                                                                                     Marek Miker 

                                                                                     starosta obce Laškovce 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce 

Dňa 10.08.2022 

 

 

 

 


