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OBEC ČERVENÁ VODA 

OBECNÝ ÚRAD, ČERVENÁ VODA 28, 083 01 SABINOV 

 

Obec Červená Voda v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

v y h l a s u j e 

 

V O Ľ B Y 

na obsadenie funkcie Hlavného kontrolóra Obce Červená Voda 
 

 

v zmysle Uznesenia č. 29/4/2023 zo dňa 03.03.2023 určuje deň konania voľby Hlavného 

kontrolóra Obce Červená Voda na deň 13.04.2023 o 18:00 hod., na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva Obce Červená Voda. 

 

Kandidát na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Červená Voda musí spĺňať nasledovné 

požiadavky: 

 

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie Hlavného kontrolóra Obce Červená 

Voda 

• Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

• Výhodou je  ukončené vysokoškolské vzdelanie 

 

2. Ďalšie predpoklady: 

• Minimálne 5 ročná preukázateľná prax kontrolnej činnosti vo verejnej správe, v oblasti 

ekonomickej, právnickej, znalosť podvojného účtovníctva vo verejnej správe 

• Občianska a morálna bezúhonnosť 

• Znalosť zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone 

práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona 

o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, znalosť právnych predpisov v oblasti 

samosprávy 

 

3. Všeobecné podmienky 

• Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov 

• V zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer Hlavného kontrolóra Obce 

Červená Voda na kratší pracovný čas s úväzkom 5% 
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• Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie starostu obce, poslanca 

obecného zastupiteľstva, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného 

zákona 

• Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 písm. a) Zákona 

330/2007 Z. z. o registri trestov) 

 

4. Náležitosti písomnej prihlášky obsahuje: 

• Osobné údaje kandidáta (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého 

pobytu, kontaktné údaje, email, mobilné číslo) 

• Profesijný životopis 

• Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

• Referencie 

• Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona           

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších predpisov 

 

5. Spôsob doručenia prihlášky 

• Kandidát na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Červená Voda doručí osobne alebo 

poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba Hlavného 

kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Červená Voda, Obecný úrad Červená 

Voda 28, 083 01 Sabinov, najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb t. j. do 29.3.2023 

do 14.00 hod. 

 

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a včas 

podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného 

kontrolóra v súlade s § 18 a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

V Červenej Vode, 03.03.2023           Mgr. Zuzana Džačovská 

                                                                                                                 starostka obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


