
                   OBEC  RADVAŇ  NAD  LABORCOM, 
RADVAŇ NAD LABORCOM č. 76, 067 01 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Obec Radvaň nad Laborcom  v súlade s §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v 
znení neskorších predpisov  a v zmysle 

uznesenia Obecného zastupiteľstva v Radvani nad Laborcom  č. 4/2020 zo dňa 05.05.2020 
 

VY H L A S U J E 
voľbu hlavného  kontrolóra obce Radvaň nad Laborcom, 

ktorá sa uskutoční 23. júna 2020 o 18.00 hod. 
na obecnom úrade v Radvani nad Laborcom 

 
Kvalifika čné  predpoklady:   
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  

  Ďalšie predpoklady:  
• morálna bezúhonnosť  
• znalosť základných noriem samosprávy  
•  prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe  

  Náležitosti prihlášky:   
• osobné údaje kandidáta  
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.   

o ochrane osobných údajov  

• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom  dosiahnutom vzdelaní  
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  
• profesijný životopis  s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície.  

   Všeobecné podmienky:  
• úväzok hlavného kontrolóra bude  0,05 t. j.2 hod. týždenne  
• hlavný kontrolór obce je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov. Je zamestnancom 

obce  a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu  
• funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej 

osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, funkcie v štátnej 
správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce,  vykonáva kontrolu úloh obce 
vyplývajúcich  z pôsobnosti a kompetencií obce .  

   Spôsob doručenia prihlášky:  
• kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Radvaň nad Laborcom  odovzdajú osobne 

alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Vo ľba hlavného 
kontrolóra – NEOTVÁRA Ť“   na adresu: Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad 
Laborcom č. 76, 067 01.  

• uzávierka prihlášok je 09.06.2020 do 12.00 hod.    
 

V Radvani nad Laborcom, dňa 06.05.2020 
       Jana Svičinová 
                                                                                                           starostka obce                


