
Obec Záhorská Ves, so sídlom Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves 

 

VYHLASUJE  

V súlade s §18a ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

 

výberové konanie na obsadenie funkcie 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ZÁHORSKÁ VES 

na funkčné obdobie od 2022 .......2027  

 

Kvalifikačné podmienky:  

- Ukončené min. úplné stredné vzdelanie (ekonomické vítané) 

- Bezúhonnosť 

- Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

- Prax min. 3 roky v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti 

- Znalosť legislatívnych a právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových 

a príspevkových organizácií, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o sťažnostiach 

a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov na úrovni samosprávy 

- Ovládanie práce s PC  

Všeobecné podmienky:  

- Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za 

svoju činnosť zodpovedá OZ, ktorému podáva správu o svojej činnosti 

- Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu 

právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obce, iného zamestnanca obce, 

podľa osobitného zákona 

- Vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce 

- Vykonáva kontrolu a plní úlohy podľa § 18d a § 18f zákona č. 369/1990 Zb.  

Pracovné podmienky:  práca bude vykonávaná na OcÚ Záhorská Ves 

Pracovný úväzok:          0,25  

Náležitosti prihlášky: 

- Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia 

- Trvalé bydlisko, telef. kontakt, email 

- Overený doklad o vzdelaní, o kurzoch a vzdelávacích programoch 

- Životopis s prehľadom doterajších zamestnaní 

- Súhlas s overením registra trestov   

- Informácie o vykonávaní inej zárobkovej činnosti (podnikanie, dozorné orgány, kontrolné 

orgány právnických osôb, atď....) 

- Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov  



Prihlášku doručiť: 

- doručiť poštou alebo osobne do podateľne OcÚ Záhorská Ves, Hlavná 29/184 

- označiť obálku : Výberové konanie – HK – NEOTVÁRAŤ! 

- otázky a bližšie informácie na tel. č. 0948/550 050 alebo na email: boris.simkovic@zahorskaves.sk 

- prihlášky môžete podávať do 14.11.2022 – do 12,00 hod. 
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