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O Z N A M 
 

Obecné zastupiteľstvo v Slatvine v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva 

v Slatvine 
č. zo dňa 15/2022 zo  15.12.2022 

vyhlasuje  
voľbu hlavného kontrolóra Obce Slatvina 

a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 16.1.2023 
 
Uchádzači o funkciu musia spĺňať: 
a) kvalifika čné predpoklady: 
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

b) iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: 
• prax vo verejnej správe, 
• prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti, 
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, 
• morálna bezúhonnosť. 
 
Požadované doklady: 
-  osobné údaje kandidáta, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje, 
-  údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu      
   o dosiahnutom vzdelaní, 
-  profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície, 
-  súhlas so zverejnením osobných údajov na vykonanie voľby v obecnom zastupiteľstve, 
- znalosť základných a ekonomických noriem samosprávy, 
 
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s Nariadením európskeho parlamentu 
a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 Prihlášky je potrebné doručiť  do 2.1.2023 ( vrátane) do 15.00 hod. v zalepenej obálke 
označenej   

„ Voľba hlavného kontrolóra obce – NEOTVÁRAŤ " 
 

na adresu: Obec Slatvina,  Slatvina 63, 053 61 doporučeným listom alebo osobne do podateľne 
obecného úradu. Dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra Obecné zastupiteľstvo v Slatvine 
určuje na  10 % pracovný úväzok. Termín, čas a miesto voľby hlavného kontrolóra obce 
oznámi vyhlasovateľ každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky najmenej 7 dní pred jeho 
začatím. 
 
Zverejnené dňa: 21.12.2022                                      Mgr. Lívia Staňová 
              starostka obce 
 


