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Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Oravská Lesná uznesením č. 29/2021 zo dňa 24. 

mája 2021 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná 

a určenie požiadaviek a náležitosti prihlášky. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oravská Lesná 

 

Vyhlasuje 
V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná 

na 

 9. júla 2021 o 16.30 hod. v priestoroch obce  Oravská Lesná  
 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky 

 

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná: 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

 znalosť platnej legislatívy a právnych noriem najmä na úrovni samosprávy  

 reprezentatívne vystupovanie  

 práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power 

Point) 

 flexibilnosť  

 zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť 

 

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná: 

 meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, 

telefón), 

 štruktúrovaný  profesijný životopis,  

 úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. 

a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 informáciu 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, 

 čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, 

Sociálnej poisťovni, Obci Oravská Lesná a daňovému úradu, 
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 písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov 

podľa §  5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v platnom znení na účely vykonávania voľby hlavného kontrolóra na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Oravská Lesná s vlastnoručným 

podpisom. 

 

Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti doručia poštou 

alebo osobne najneskôr do 24. júna 2021 do 15.00 hod. v zalepenej obálke 

označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu: 

 
Obecný úrad Oravská Lesná 

029 57  Oravská Lesná 291  

 

Všeobecné podmienky 

 Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Oravská Lesná č. 29/2021 

rozsah pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná je 0,40 

ustanoveného týždenného pracovného času ( t.j. 15 hodín týždenne). 

 Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie 

 6 rokov. 

 Plat hlavného kontrolóra je v zmysle § 18c, ods. 1 písm. d) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

Podrobnosti o spôsobe a vykonávaní voľby hlavného kontrolóra: 

 

 Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním na riadnom 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Oravskej Lesnej. 

 Každý kandidát, ktorý splní kvalifikačné predpoklady a ďalšie stanovené 

podmienky bude pozvaný na riadne zasadnutie OZ v Oravskej Lesnej a bude 

mať možnosť na osobnú prezentáciu pred obecným zastupiteľstvom. 

Prezentácia uchádzačov sa uskutoční pred voľbou hlavného kontrolóra 

v abecednom poradí, časový rozsah vystúpenia každého uchádzača je stanovený 

v dĺžke maximálne 5 minúť. 

 Voľbu riadi Volebná komisia. 

 

 

        JUDr. Marek MAJDIŠ, PhD. 

Zverejnené:  25. 5. 2021      starosta obce  

         v.r. 


