
OBEC PLECHOTICE 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Plechotice uznesením č. 11/2023 zo dňa 03.02.2023 podľa 

ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

v y h l a s u j e 

voľbu hlavného kontrolóra Obce Plechotice, 

 

ktorá sa uskutoční dňa 03.03.2023 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Plechotice. 

 

1) Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Plechotice v súlade s § 18a 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,  

• prax v kontrolnej a ekonomickej činnosti min. 4 roky,  

• občianska a morálna bezúhonnosť,  

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 

 

2) Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady: 

• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje kandidáta (e-

mail, telefón), 

• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

• výpis z registra trestov nie starší ako tri 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, 

• štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, 

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

• písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania 

voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Plechotice. 

 

3) Plat v sume  155,- €/mesačne, koeficient 1,28 a úväzok 0,1/15 hod. mesačne.  

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov.  

Kandidáti na  funkciu  hlavného  kontrolóra  musia  doručiť  svoju  písomnú  prihlášku  

spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 28.02.2023 do 15.00 hod. v zalepenej obálke 

so zreteľne označeným textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ na adresu: 

       Obecný úrad Plechotice  

       Hlavná 39/70 

       075 01 Plechotice 

 

 

 

 

 

V Plechoticiach, 06. februára 2023                                           PaedDr. Marek  Andráš 

                                                                                                                       starosta obce, v.r. 


