
OBEC KRÁSNO
                              958 43 KRÁSNO č. 68, IČO: 00699241

V súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
voľby na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Krásno 

VYHLASUJE

výberové konanie na obsadenie funkcie:

„Hlavný kontrolór obce Krásno“

Požiadavky na kandidátov:
ukončené minimálne úplné stredné 
vzdelanie bezúhonnosť

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
prax minimálne 3 roky v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti
 znalosť  právnych  predpisov  týkajúcich  sa  hospodárenia  obce,  rozpočtových  a

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

ovládanie práce s PC (MS Office, Internet, ...)

Náležitosti prihlášky:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace alebo 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;

- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie o vzdelávacích 
programoch, a kurzoch

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

zastupiteľstve v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov

Pracovné podmienky:
pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce bude 10%

odmeňovanie podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov



Prihlášku do výberového konania s požadovanými náležitosťami je potrebné

doručiť osobne alebo zaslať poštou najneskôr do 31. 3. 2020  do 14,00 hod. na

adresu:

Obecný úrad Krásno
Č. 68, 95843
V zalepenej obálke s označením „ Voľba kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované!

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných 
dní od vykonania výberového konania.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového 
konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.

V Krásne, dňa ....................... .............................................
Ing. Martin Mikloš

starosta obce

Vyvesené: 10.2.2020


