
Obec Kostolné vyhlasuje výberové konanie na voľbu  

hlavného kontrolóra obce Kostolné 
 

     Obecné zastupiteľstvo v Kostolnom v zmysle § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 11 zo dňa 27.06.2019 

vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Kostolné na deň 12. septembra 2019. 

 

      Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 

spolu s prílohami v zalepenej obálke s názvom „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ 

do 23. augusta 2019 do 12.00 hod. Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi musia 

kandidáti zaslať poštou alebo osobne na adresu: 

Obec Kostolné 

     916 13 Kostolné 1 

 

1. Náležitosti prihlášky: 

-meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, telefón, 

-profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením vykonávanej    

 pracovnej pozície 

-údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

-úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

-písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov v zmysle    

 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za  

 účelom vykonania voľby na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kostolnom. 

-čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony 

 

2. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je: 

-ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie 

      -znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových    

       a príspevkových organizácií 

      - občianska a morálna bezúhonnosť 

      -komunikatívnosť 

      -znalosť práce na PC 

      -pracovný úväzok 0,08       

 

 

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná výberová komisia dňa  

23. augusta 2019 o 12.30 hod. v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade Kostolné. Každý 

kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky bude písomne pozvaný na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa 12. septembra 2019 a bude mať právo vystúpiť na tomto 

rokovaní v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra obce v časovom rozsahu max. 10 minút. 

     Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom 

13. 9. 2019. 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                    Miroslav   C i b u l k a 

                                                                                                             starosta obce 


