
                               OBEC  R U D I N A  

 Rudina č. 442, 023 31 Rudina  

 

Výberové konanie na pozíciu „ Hlavný kontrolór obce“ 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rudine v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného 

zastupiteľstva Rudina č. 133/2020 zo dňa 28.10.2020 

v y h l a s u j e  

voľbu  na pozíciu „Hlavný kontrolór obce Rudina“ a schválilo  deň konania voľby na 

11.01.2021 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rudina. 

Pracovný úväzok Hlavného kontrolóra obce Rudina  je schválený na 5 hodín týždenne. 

Nástup do pracovného pomeru : 24. januára 2021. 

1. Kvalifikačné predpoklady  na výkon funkcie hlavného kontrolóra:  

• ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie 

2. Náležitosti písomnej prihlášky :  

• osobné údaje kandidáta ( meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, 

kontaktné údaje – email, telefón) 

• štruktúrovaný profesijný životopis 

• úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

• kópie listín o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov 

• údaje potrebné  na vyžiadanie výpisu z registra trestov  podľa § 10 ods. 4 písm. a) 

zákona č. 330/2007 o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

• čestné vyhlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp., že sa jej vzdá 

do termínu nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce  

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

• písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  v platnom znení na účely 

vykonania voľby hlavného kontrolóra obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

obce 

 



3. Požiadavky :  

• znalosť základných noriem  samosprávy   

• najmenej 5 rokov praxe v ekonomickej oblasti 

• znalosť práce s PC na užívateľskej úrovni ( Microsoft Word, Excel) 

• všeobecný prehľad o právnych predpisoch – zákon o obecnom zriadení, o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, o majetku obcí a iné. 

• prax v kontrolnej činnosti vítaná 

4. Termín odovzdania písomnej prihlášky :  

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Rudina prihlášky zasielajú alebo osobne 

doručia do 15.12.2020 do 14,00 hod. ( vrátane prihlášok zasielaných poštou). Na 

prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. 

4. Miesto a spôsob doručenia prihlášok:  

Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce Rudina zašle písomnú prihlášku 

s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu na adresu:  

Obec Rudina, Rudina č. 442, 023 31 Rudina, alebo osobne doručí na Obecný úrad 

Rudina v zalepenej obálke   s označením :  

„ Voľba hlavného kontrolóra obce Rudina – neotvárať!“ 

 

Uchádzači,  ktorí splnia kritéria a predpoklady výberového konania, budú pozvaní na 

výberové konanie.  

 

 

V Rudine, dňa 26.11.2020 

 

 

 

                                                                                                                              Ing. Anna Mičianová 

                                                                                                                                 starostka obce  

 

 

 

 


