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Obec Nedožery-Brezany 

 

_______________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany, uznesením č. 27/2021 zo dňa 01.03.2021 podľa 

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

 

VYHLASUJE 

 

voľbu hlavného kontrolóra obce NEDOŽERY-BREZANY, 
 

ktorá sa uskutoční dňa 27.05.2021 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany.  

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými 

dokladmi najneskôr do 13.05.2021 do 09:00 hod. v zalepenej obálke na adresu:  

 

Obecný úrad Nedožery-Brezany 

Družstevná 367/1 

972 12  Nedožery-Brezany 

Zn.: „NEOTVÁRAŤ – voľba hlavného kontrolóra“ 
 

A) Kvalifikačný predpoklad:  

Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné 

stredné vzdelanie.  

 

B) Zoznam požadovaných dokladov: 

1. Prihláška, ktorá bude obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné 

údaje (e-mail, telefón). 

2. Úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. 

3. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 

4. Čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 

5. Profesijný štruktúrovaný životopis. 

6. Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  

7. Informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je 

členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť. 

 

C) Ďalšie informácie:  

 

1. Deň nástupu do práce: 01.06.2021 

2. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 0,20  

3. Plat hlavného kontrolóra: podľa §18c ods. 1, písm. c) 

4. Hlavný kontrolór môže vykonávať inú zárobkovú činnosť. 
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5. Miesto výkonu práce: Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-   

    Brezany  

 

 

Kandidát, ktorého prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené týmto „Vyhlásením voľby 

hlavného kontrolóra“, nebude zapísaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra.  

 

 

V Nedožeroch-Brezanoch, 01.03.2021 
 
                                                                                    
                                                                                  

Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 
Starosta obce 
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