
   

 
   

                       

   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolný Lieskov   
vyhlasuje výberové konanie na funkciu   

Hlavný kontrolór Obce Dolný Lieskov 
   

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

Výberové konanie sa uskutoční dňa 24. júla 2019  na obecnom úrade v Dolnom Lieskove.    

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer   

Predpokladaný nástup: 1.8.2019   

Pracovný úväzok:          0,08 t.j. 3 hod./týždeň.   

      Mzdové ohodnotenie:    podľa zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení    

   

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na výkon funkcie:    

• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou ekonomického smeru,   

• znalosť základných noriem samosprávy,   

• písomný súhlas so zverejnením a použitím osobných údajov na účel vykonania voľby,   

• úradne overená fotokópia príslušných dokladov o dosiahnutom vzdelaní,   

• odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,   

• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovných pozícii,   

       
Všeobecné podmienky:    

• pracovný úväzok je 3 hod./týždeň,    

• hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju 

činnosť zodpovedá zastupiteľstvu,    

• prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti,  znalosť právnych predpisov  v 

oblasti samosprávy,    

• znalosti pri výkone kontroly úloh v samospráve (štátnej správe)  vyplývajúcich z pôsobnosti a 

kompetencii obce v zmysle zákona o obecnom zriadení,    

• občianska a morálna bezúhonnosť,    

• znalosť práce s internetom, programy Word, Exel, Windows,   

   

Termín doručenia písomnej prihlášky:    

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolný Lieskov doručí svoju písomnú prihlášku s predpísanými 

požiadavkami poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke s prílohami do  10.7.2019 do 14.00 hod.  na Obecnom 

úrade Dolný Lieskov, Dolný Lieskov č. 193,01821 Dolný Lieskov  s označením obálky: Voľba hlavného 

kontrolóra – neotvárať!    

   

Uchádzači, ktorí splnia  podmienky a požiadavky,  budú pozvaní na výberové konanie.    

   

    

Obec Dolný Lieskov, Dolný Lieskov 193, 018 21 Dolný Lieskov,   
    

    Tel., fax.:    042   / 435 32 68,      Email:    oulieskov1@playmax.sk     



Pred konaním výberového konania budú kandidáti  pozvaní na individuálny ústny pohovor.   

     Výberové konanie je zverejnené na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke  obce www.dolnylieskov.sk  

a v týždenníku MY noviny Stredného Považia.       

Bližšie informácie  osobne,  na  č.t. 042 4353268 alebo email: oulieskov1@playmax.sk alebo 

oulieskov2@playmax.sk.   

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,  

ktorí nespĺňajú požadované podmienky.    
   

V  Dolnom Lieskove, 6.6.2019   

                                                                              Ján Križan                                                                              

starosta obce    
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