
Voľba hlavného kontrolóra Obce Štefanovce  

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach uznesením č. 7/2022 zo dňa 

14.12.2022 súlade s § 18a a násl. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov   

 

v y h l a s u j e  

voľbu hlavného kontrolóra Obce Štefanovce  

na deň 27. január 2023, 

 

ktorá sa uskutoční v rokovacej miestnosti obecného úradu Štefanovce, 

Štefanovce 64. Voľba sa uskutoční v rámci schváleného programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva obce Štefanovce. 

1. Predpoklady uchádzača na výkon funkcie hlavného kontrolóra  

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  

- bezúhonnosť 

- prax v ekonomickej a účtovnej oblasti 

 

2. Náležitosti písomnej prihlášky uchádzačov: 

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, adresa na 

doručovanie písomností v prípade, že je iná ako adresa trvalého pobytu 

uchádzača, kontaktné údaje (e-mail, telefón) 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej 

pozície  

- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie 

dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov  

- informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo 

vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných 

alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť 

- údaje uchádzača potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 10 ods. 4 písmeno a) zákona č. 

330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov: 

 meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo 

priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska  

 dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresa 

trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia  

 štátne občianstvo  

 pohlavie  



 meno, priezvisko rodičov a rodné priezvisko rodičov  

 číslo občianskeho preukazu alebo pasu  

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním a zverejnením osobných 

údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v platnom znení na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce 

Štefanovce  

 

3. Termín, miesto a spôsob doručenia písomnej prihlášky 

- najneskôr do 25. januára 2023 do 09:00 hod. na adresu: Obec 

Štefanovce, 094 01 Štefanovce 64, v zalepenej obálke označenej: 

„Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“ 

- obálku je možné zaslať poštou alebo doručiť osobne, v prípade 

osobného doručenia bude obálka doručená do podateľne OcÚ 

Štefanovce, 094 01 Štefanovce 64 

- za včas podanú prihlášku sa považuje prihláška, ktorá bola v určenej 

lehote poštou alebo fyzicky doručená do podateľne obecného úradu. 

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované 

(rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej 

podacej pečiatky) 

4. Deň, miesto a spôsob voľby hlavného kontrolóra  

- 27.01.2023 v rokovacej miestnosti Obecného úradu Štefanovce 

- voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov 

OZ Štefanovce 

5. Pracovný úväzok a deň nástupu do zamestnania 

      -     deň nástupu hlavného kontrolóra obce Štefanovce do zamestnania je 

1.2.2023  

      -     pracovný úväzok je určený v rozsahu 0,75 hodín týždenne t. j. 2% 

pracovný úväzok  

 

V Štefanovciach, dňa 14.12.2022 

 

 

 

                   Slavomír  Bujko, starosta obce 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 16.12.2022 


