Obecné zastupiteľstvo Dolná Lehota na základe § 18a zákona NR SR č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na
funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE Dolná Lehota s úväzkom 0,2.

Požiadavky :
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou
 najmenej 3 roky praxe v oblasti ekonomickej, právnej alebo v oblasti samosprávy
 znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce a rozpočtových
organizácií, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a
ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
 občianska a morálna bezúhonnosť
Zoznam požadovaných dokladov :
 písomná prihláška
 úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
 súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
Všeobecné podmienky:
 Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom
obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej
činnosti.
 V súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je funkcia hlavného kontrolóra nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu,
člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
iného zamestnanca obce podľa osobitného zákona.
 Hlavný kontrolór:
-vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
-predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
-vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu
obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
-predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí,
-predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a
to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
-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,16g)





-je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
-plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej
rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených
obecným zastupiteľstvom.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v
rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol
poslancom alebo starostovi.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolná Lehota zašle poštou alebo osobne
doručí svoju písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami v zalepenej obálke
označenej ,, Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Dolná Lehota,
Dolná Lehota 162, 976 98 Lopej najneskôr do 22.01.2019 do 12:00 hod.
Výberové konanie sa uskutoční na základe zaslanej pozvánky uchádzačom na Obecnom
úrade v Dolnej Lehote.

Viera Hudíková, v.r.
starostka obce
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