
Obecné zastupiteľstvo v Župkove 

v zmysle §18a ods.2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov,  

                                vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra na obdobie  2021-2027  

Deň konania voľby: 13. januára 2021 na zasadnutí obecného zastupiteľstva  

Úväzok 0,17 denne ( t. j. 6,5 hod./týždeň )  

Kvalifikačné a iné predpoklady kandidáta:  

- vzdelanie minimálne podľa §18a ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

- občianska a morálna bezúhonnosť kandidáta  

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  

- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových 

organizácií, zákona o finančnej kontrole , o účtovníctve , o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších 

prislúchajúcich právnych predpisov  

- znalosť práce na PC  

- prax 5 rokov v kontrole, alebo v samospráve  

  

Vyžadované doklady, ktoré je kandidát povinný predložiť:*  

- písomná prihláška do výberového konania  

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  

- profesijný životopis  

- motivačný list  

- overená kópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony  

- súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov v 

nevyhnutnom rozsahu  

- informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, 

kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 

činnosť  

*nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie kandidáta z 

procesu voľby  

  

Prihlášku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: Obecný úrad 

Župkov, Župkov 12, 966 71. Obálku je potrebné označiť heslom: „Voľba HK – Neotvárať“ najneskôr 

do 07.01.2021- 13,00 hod. Za deň doručenia sa bude považovať deň uvedený v odtlačku 

prezentačnej pečiatky OÚ v Župkove na obálke.  

Kandidáti, ktorí splnia kvalifikačné a iné predpoklady a predložia v stanovenom termíne všetky 

požadované doklady, sa zúčastnia zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Župkove v zasadacej 

miestnosti dňa 13.01.2021, kde môžu využiť svoje právo na vystúpenie pred poslancami v časovom 

trvaní maximálne 10 minút ešte pred začatím voľby.  

  

 

   Starosta                                                     

Ing. Ján Tomáš                                                                                                                      


