
OBEC BODZIANSKE LÚKY V ZMYSLE §18a ZÁKONA č. 369/1990 Zb. O OBECNOM 
ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A NA ZÁKLADE UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA č. 4/2021/A/5 zo dňa 15.decembra 2021 

VYHLASUJE DEŇ KONANIA 

voľby hlavného kontrolóra obce Bodzianske Lúky 

na 7. februára 2022 o 18:00 h na Obecnom úrade Bodzianske Lúky 
a stanovuje spôsob voľby tajným hlasovaním. 

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky: 
1. Kvalifikačné predpoklady 
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického zamerania 

2. Písomná prihláška bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra a musí 
obsahovať: 
 meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (e-mail, tel. číslo)  
 výpis  z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  
 overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov 

o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov (osvedčenie o získanom vzdelaní s 
celoštátnou platnosťou na vykonávanie kontroly je výhodou)  

 profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia  
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom kandidatúry na funkciu hlavné 
ho kontrolóra opatrený vlastnoručným podpisom 

 čestné vyhlásenie kandidáta podľa §18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
3. Ďalšie predpoklady: 
 prax min. 5 rokov v oblasti účtovníctva alebo kontroly 
 užívateľské ovládanie počítača 
 občianska a morálna bezúhonnosť 
 znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových 

a príspevkových organizácií, právnických osôb, znalosť zákona o finančnej kontrole, 
o účtovníctve, a majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych 
predpisov 

Termín odovzdania písomnej prihlášky najneskôr do 21.1.2022 do 12:00 h na Obecnom 
úrade v Bodzianske Lúky v zalepenej obálke a obálku treba  označiť heslom 

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ!“ 

Úväzok hlavného kontrolóra Obce Bodzianske Lúky v zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení je v rozsahu 5 % týždenného pracovného času.  
 

Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra 01.3.2022. 
 

Zverejnené na: 
www.bodzianskeluky.sk dňa: 21.12.2022 
na úradnej tabuli obce dňa: 21.12.2022 
  
 Ing. Monika Aradi 
 starosta obce Bodzianske Lúky 


