
 
Obec Gočovo 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Gočove v súlade s § 18a odst. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
                                                        v y h l a s u j e 

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Gočovo 
 

Uchádzač je povinný preukázať: 
 

1. Osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko  
2. Úradne overenú fotokópiu príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. 
3. Čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť 
4. Čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, 

sociálnej poisťovni, daňovému úradu a obci 
5. Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície 
6. Písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejňovaním osobných údajov podľa §7 

odst. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za 
účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra 

7. Doklady k výpisu z registra trestov . 
 
Ďalšie predpoklady: 

- Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra 
- najmenej 2 roky praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, 

ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva, 
- Požiadavka je minimálne úplné stredné vzdelanie (ekonomický smer, prax v 

samospráve je výhodou), iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v z.n.p. 

- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, právnických osôb, 
rozpočtových a príspevkových organizácií, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, 
o majetku obcí a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov, 

- užívateľské ovládanie počítača 
- občianska a morálna bezúhonnosť 

 
Všeobecné podmienky: 
Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov, je pracovníkom obce a 
za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Zúčastňuje sa zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 
 
Voľba: 
Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: 

a) tajným hlasovaním 
b) uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky  na výkon funkcie a včas 

podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu 
hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov. Uchádzačom, ktorí splnili kritériá bude obecným úradom 



zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dni pred konaním voľby. 
 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na 
funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ktorá otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí 
prihlášok jednotlivých kandidátov  a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného 
kontrolóra.  

 
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Gočovo zašle poštou alebo osobne doručí 
svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej 
„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“  na adresu: Obec Gočovo, 049 24 Gočovo 
92, najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 14.04.2023 vrátane do 15.30 hod. 
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Obecného úradu v Gočove, 
alebo dátum doručenia podľa pošty.  
 
Starosta obce spolu s volebnou komisiou preskúmajú splnenie požadovaných predpokladov 
jednotlivých uchádzačov.   
 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa   28.04.2023 o 17.30 hod. na 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Gočove. 

 
O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 

pracovných dní od vykonania výberového konania. 
 
Rozsah úväzku hlavného kontrolóra obce Gočovo je 12 hodín mesačne (mesačný 

úväzok 0,8) na kratší úväzok. 
Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú 

zmluvu. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom 02.05.2023, ktorý je súčasne 
dňom nástupu do práce.  

 
 
V Gočove dňa 10.03.2023 

 
 
                                                                                                            Ing. Milan Mlynár 
                                                                                                                 starosta obce             
  
 


