
VYHLÁSENIE VOĽBY 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie: 
„Hlavný kontrolór obce“ 

 
 
Obec Gočovo v súlade s §18 a zákona 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.  X-20/2016/D zo dňa 21.11.2016 
vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Gočovo na  27.2.2017. 
 
Požiadavky na kandidátov: 
 

a)  Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou  
b)  Bezúhonnosť 
c)  Znalosť podvojného účtovníctva, znalosť právnych predpisov týkajúcich sa 
hospodárenia obce, zákon o finančnej kontrole, zákon o účtovníctve, o majetku 
obcí a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy  
d)  Užívateľské ovládanie počítača 

 
Doklady k prihláške: 
 

1. Úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
2. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
3. čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 
4. profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej 

pozície 
5. súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom 

zastupiteľstve 
6. informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť, či je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných 
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

 
Všeobecné podmienky: 
 

a) Hlavný kontrolór obce je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov.  Je 
zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. 

 
b) Hlavný kontrolór obce podľa §18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. nesmie bez súhlasu 

obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť 
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť. V dôsledku uvedeného je potrebné spolu 
s prihláškou písomne požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na vykonávanie 
podnikateľskej činnosti alebo inej zárobkovej činnosti.  
 

c) Podľa §18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná 
s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej 
osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce či 
funkciu podľa zákona č.154/2001 Z. z. o prokurátoroch  a právnych čakateľoch 
prokuratúry v znení neskorších predpisov. 

 



Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Gočovo prihlášku do výberového konania  
doručí osobne alebo zašle poštou  s požadovanými náležitosťami a prílohami 
 

najneskôr do 13.02.2017 do 15,00 hodiny na adresu: Obec Gočovo,  049 24 Gočovo 92 
s označením : „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ“ 

 
Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované! . 
 
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční : 27.02.2017 od 16.30 hod. na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v Gočove. Každý kandidát má právo v deň konania voľby vystúpiť na rokovaní 
obecného zastupiteľstva v maximálnom rozsahu 5 minút. 
 
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte 
na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí 
získali v prvok kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do 
druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri 
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa 
uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ. 
 
Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu 
najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra. Deň nástupu do zamestnania je 1. 
marec 2017. Pracovný úväzok : 12 hod./mesačne. 
 
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 

uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky. 

 

Obec Gočovo v súlade z ustanovením §18a, ods. 2 vyhlásilo deň konania voľby hlavného 
kontrolóra na úradnej tabuli Obce Gočovo dňa 03.01.2017 
 
 
V Gočove dňa : 03.01.2017 
 
 
 
 
        Ing. Milan Mlynár 
            starosta obce 


