
Obec Granč-Petrovce, Gašparovec 107/8, 

053  05  Granč- Petrovce 
 

 

      

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE GRANČ-PETROVCE 

I. Vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  
voľby hlavného kontrolóra na deň 27.01.2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Granč- 
Petrovciach. 
 

II. Ustanovuje podmienky voľby hlavného kontrolóra obce: 
1. Kvalifikačné predpoklady: 

- minimálne úplné stredné vzdelanie 
- bezúhonnosť 

2. Ďalšie požiadavky:  
- spôsobilosť na právne úkony 
- aktívna znalosť práce s PC 
- 5 ročná prax v ekonomickom odbore vo verejnej správe 

3. Náležitosti prihlášky: 
- osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 

kontaktné údaje (telefón, e-mail), 
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície, 
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj 

kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov, 
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.4 písm. a) 

zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, 
- čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do 
nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce, 

- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného 
kontrolóra obce Granč-Petrovce. 

4. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce: 
- funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov /obdobie rokov 2023-2029. 

Deň nástupu do zamestnania - 01.02.2023 
- pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 4 hod. týždenne, t.j. 10 % úväzku, 
- plat hlavného kontrolóra je v zmysle §18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení. 
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053  05  Granč- Petrovce 
 

 

 

5. Termín doručenia prihlášok: 
Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 
doručiť do 13.01.2023 do 12:00 hod. (vrátane prihlášok zaslaných poštou) na adresu:  

Obec Granč-Petrovce 
Gašparovec 107/8 
053 05 Granč-Petrovce 

alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Granč-Petrovciach v zalepenej obálke 
s označením: 
 

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ!“ 
 
Ďalšie informácie na Obecnom úrade v Granč-Petrovciach tel.: 053/46 99108. 

 

Pozn.:  

Na zvolenie hlavného kontrolóra je v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu 
nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého 
postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov, v prípade 
rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných 
hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri 
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

 

Granč-Petrovce, 16.12.2022 

 

 v.r. Mgr. Peter Pitoňák 
 starosta obce 
 
 

 


