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 Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cerová 

konaného dňa 06.03.2019 

 

Uznesenie č. 11/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Cerovej 

a, určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Cerová na 0,1 

b, stanovuje náležitosti prihlášky a predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce 

 

1.   Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce : 

   - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou. 

 

2. Ďalšie predpoklady : 

- bezúhonnosť, 

- prax vo verejnej alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej 

činnosti je výhodou, nie podmienkou, 

- znalosť základných noriem samosprávy, právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, 

rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, 

o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov, 

- užívateľské ovládanie počítača, 

- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť 

 

3. Náležitosti prihlášky : 

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 

- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní 

vzdelávacích kurzov a programov v danej oblasti /výkon funkcie hlavného kontrolóra, 

samosprávne činnosti, ekonomické a pod./, 

- údaje potrebné pre preverenie bezúhonnosti uchádzača v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 

330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

91/2016 Z.z., 

- profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, 

- 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, 

- súhlas so spracovaním a so zverejnením osobných údajov v zmysle platnej legislatívy za účelom 

vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní obecného zastupiteľstva. 
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Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra Obce Cerová zašle poštou alebo osobne doručí svoju 

písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej  

„Voľba hlavného kontrolóra“  -  NEOTVÁRAŤ          na adresu : 

Obec Cerová, Cerová č. 104, 906 33  Cerová   do 03.04.2019 do 15:00 hod. 

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni Obecného úradu v Cerovej. 

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so 

všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce v súlade 

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

Deň nástupu do zamestnania : 01.05.2019 

Pracovný pomer : 0,1 úväzok 

V prípade záujmu má každý kandidát právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na 

vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút. 

Spôsob voľby hlavného kontrolóra : 

a) Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí starosta obce za prítomnosti 2 poslancov 

obecného zastupiteľstva obce a vyhotovia o posúdení písomný záznam. Vyhodnotia 

splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydajú zoznam kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra obce. 

b) Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo 

ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, 

ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov 

do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 

V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. 

Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

c) Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Obecného 

zastupiteľstva. 

Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu 

najneskôr do konca funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra, t.j. najneskôr do 

30.04.2019. 

 

Hlasovanie o 17:58 hod.: prítomných 7, za 6, proti 0, zdržali sa 1 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Čerešník, v.r. 

              starosta obce 


