
OZNAM 

     Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch 

v súlade s §18a, ods. 4 a ods. 8 písm. a), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle uznesenia Obecného 

zastupiteľstva vo Forbasoch   

vyhlasuje 

voľbu hlavného kontrolóra obce Forbasy. 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Forbasy musí odovzdať  

písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 

do 29. októbra 2021 do 15:00 hod. na Obecnom úrade vo Forbasoch v  uzavretej 

obálke označenej „VOLBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ - NEOTVÁRAŤ. 

 

Adresa na doručenie prihlášky:  Obecný úrad Forbasy                                                               

Forbasy 40 

065 01 Hniezdne 

  

Obecné zastupiteľstvo určilo dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra            

na  3 hodiny týždenne. 

Osobnostné a kvalifikačné predpoklady:  

- Ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie  

- Bezúhonnosť 

- Znalosť základných noriem samosprávy: zákon o účtovníctve, zákon o rozpočtových 

pravidlách, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon o finančnej kontrole     a 

vnútornom audite, zákon o obecnom zriadení, zákon o majetku obcí, zákon o 

sťažnostiach, zákonník práce  

 

Náležitosti prihlášky:  

- Prihláška k voľbe hlavného kontrolóra ( meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, 

kontaktné údaje – telefón, email),  

- Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (Príloha č.1) 

- Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície  

- Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (Príloha č.2) 

- Kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov  

- Čestné vyhlásenie kandidáta, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

(Príloha č.3) 

 



Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra: 

- Voľba hlavného kontrolóra sa vykonáva tajným hlasovaním poslancov Obecného 

zastupiteľstva. 

- Každý kandidát, ktorí splní podmienky aktívnej účasti voľby, má právo vystúpiť na 

rokovaní OZ pred vykonaním voľby v rozsahu 5 minút. 

- Prípadne ďalšie podmienky spôsoby voľby hlavného kontrolóra urči OZ pred 

samotnou voľbou. 

 

 

 

 

  

 Michal Hanečák 

 starosta obce  


