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Starosta obce Vysoká pri Morave na základe uznesenia obecného zastupiteľstva 277/50/4/2021 
zo dňa 16.9.2021  vyhlasuje 
 

 
 

Výberové konanie  na funkciu 
Hlavný kontrolór obce Vysoká pri Morave 

 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Vysoká pri Morave musí zaslať poštou, alebo 
odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 20.10.2021 do 12.00 hodiny do podateľne obecného 
úradu vo Vysokej pri Morave v zalepenej obálke označenej 
 „Prihláška na voľbu do funkcie hlavného kontrolóra Obce Vysoká pri Morave „ 
Súčasťou prihlášky je: 

- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
- Doklad o stredoškolskom vzdelaní ekonomického ,alebo vysokoškolskom vzdelaní 

ekonomického, resp. právnického smeru 
- Štruktúrovaný životopis 
- Písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov v znení doplnkov a zmien. 
Osobitné požiadavky na kandidáta : 

- Ukončené stredoškolské, alebo vysokoškolské vzdelanie 
- Prax v oblasti kontroly, alebo v samospráve, alebo v rozpočtovej, alebo príspevkovej 

organizácií 
- Znalosti v oblasti účtovníctva 
- Znalosť práce s PC 

Kandidáti, ktorí splnia uvedené predpoklady budú pozvaní na zasadanie obecného zastupiteľstva 
25.11.2021. 
Hlavného kontrolóra budú voliť poslanci OcZ. Voľbe bude predchádzať prezentácia jednotlivých 
kandidátov v takom poradí, ako boli doručené prihlášky na obecný úrad vo Vysokej pri Morave. 
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. Hlavný kontrolór je v pracovnom pomere s Obcou 
Vysoká pri Morave na pracovný úväzok 1/5 ( t.j. 7,5 hodiny týždenne). 
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t.j. 
1.1.2022. 
 
 
 
 
 
 
Adresa na podanie ponúk: 
Obecný úrad, Hlavná 196/102,Vysoká pri Morave 900 66 
Kontakt:  starosta@vysokaprimorave.sk 
                obecnyurad@vysokaprimorave.sk 
                02/65967120 kl.1  
 

 


