
Obecné zastupiteľstvo v Oľdzi, v súlade s § 18a ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v  znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci 
Oľdza  č. 32/2019  zo dňa 20.02.2019 
 

v y h l a s u j e 
 

voľbu hlavného kontrolóra obce Oľdza, ktorá sa uskutoční  
dňa 29.  apríla  2019 

 
na obecnom úrade Oľdza.  
  
Obecné  zastupiteľstvo  v  obci  Oľdza (ďalej len „OZ“)  ustanovuje  nasledovné  podrobnosti 
o  spôsobe  a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky: 
 
 

1. kvalifika čné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:  
•    minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie.  

  
2. náležitosti písomnej prihlášky: 
• meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé  bydlisko, kontaktný údaj /tel. č./, 
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), 
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o vzdelaní – minimálne 

úplne stredné vzdelanie  /osvedčenie o akreditácii hlavných kontrolórov obcí 1. alebo 
2. stupňa je výhodou/, 

• profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, 
• súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom 

zastupiteľstve.  
 

3. ďalšie predpoklady: 
• najmenej 5 rokov praxe vo verejnej správe, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, 

ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,  
• znalosť základných noriem samosprávy  
• práca s PC na užívateľskej úrovni  
• občianska a morálna bezúhonnosť.  

 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Oľdza musia odovzdať svoju písomnú 
prihlášku v zalepenej obálke označenej 
 

„ Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“  
 
na adresu : 
Obec Oľdza 
Obecný úrad č. 16 
PSČ: 930 39 Oľdza 
najneskôr dňa 15.  apríla 2019 do 12 hod. V prípade osobného doručenia ju odovzdajú 
v podateľni obecného úradu Oľdza. 
 

 
 



Spôsob voľby hlavného kontrolóra je verejným  hlasovaním.  
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je stanovený na  15 %  týždenného pracovného času 
s nástupom do zamestnania 1. mája 2019 

  
 
V Oľdzi, dňa  08.03.2019         
 
                                        
 
                                                                                                            Ildikó Gyurcsiová 
                                                                                                                starostka obce 
 
 
 
 
 
 


