
Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór/ka obce 
 

O B E C   K R Á S N A   V E S 
 

V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  

a uznesením č. 3/2023 zo dňa 03.02.2023 vyhlasuje 
 

 výberové konanie na funkciu 
 

HLAVNÝ   KONTROLÓR   OBCE   KRÁSNA VES 
 

s pracovným úväzkom 10%. 

Požiadavky: 

 minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou 
 súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve 
 fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície 
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
 znalosť základných noriem samosprávy  

Všeobecné podmienky: 

 hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce 
a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej 
činnosti 

 funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom 
orgáne obce 

 vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce 

Vykonáva kontrolu: 

 kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a 
nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec 
užíva podľa osobitných predpisov (napr. na základe zákona  č. 278/1993 Z. z. o správe 
majetku štátu), 

 kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, 
 kontrola vybavovania sťažností a petícií, 
 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne 

záväzných nariadení obce, 
 kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 
 kontrola dodržiavania interných predpisov obce, 
 kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (napr. sledovanie 

dodržiavania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich 



prijatím hlavným kontrolórom alebo oprávnenia hlavného kontrolóra počas tzv. 
ozdravného režimu obce  – na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy). 

Plní ďalšie úlohy: 

 spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami 
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 

 vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 
 plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom (napr. plní úlohu tzv. zodpovednej 

osoby podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ), 

 vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu 
obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 

 zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom 
poradným (teda môže svojou odbornou erudíciou napomôcť poslancom rozhodnúť 
sa); môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným 
zastupiteľstvom, 

 je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu 
kontrolnej činnosti, 

 je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo 
starostovi. 

     TERMÍN DORUČENIA PRIHLÁŠOK JE DO 7. MARCA 2023 
DO 14.00 HOD. NA ADRESU : 

Obecný úrad Krásna Ves, 956 53 Krásna Ves č.142, alebo osobne v zalepenej obálke 
s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KRÁSNA VES – 
NEOTVÁRAŤ“. 

       Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční hlasovaním 
poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Krásna Ves 
dňa 10. marca 2023 o 18:30 hod. na OcÚ v Krásnej Vsi. 

 

                                                                                                            
        Ing. Milan Došek  
           starosta obce 
 
 
 
Vyvesené dňa 06.02.2023 
Na úradnej tabuli obce 
Zvesené dňa: ................... 
Zverejnené dňa 07.02.2023 
Na internetovej stránke obce  
 


