
 

OBEC  LOPUŠNÉ  PAŽITE 
Lopušné Pažite 102, 023 36 Radoľa 

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE 

Obecné zastupiteľstvo obce Lopušné Pažite, uznesením číslo 09/2023 zo dňa 30. januára 2023, 

v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

VYHLASUJE 
voľbu hlavného kontrolóra obce Lopušné Pažite na deň 15. marca 2023 na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite a určuje rozsah výkonu funkcie hlavného 

kontrolóra vo výške 0,1 = 3,75 hod./týždeň. 

1. Kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 

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

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

2. Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: 

- spôsobilosť na právne úkony, 

- bezúhonnosť 

3. Náležitosti písomnej prihlášky: 

- v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) 

zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt 

- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- profesijný životopis 

- čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

- fotokópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov 

- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

4. Spôsob doručenia prihlášky: 

- uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Lopušné Pažite musí odovzdať alebo 

zaslať poštou svoju písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami v 

uzatvorenej obálke označenej: „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE - 

NEOTVÁRAŤ!" najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na adresu: 

 Obec Lopušné Pažite, Lopušné Pažite 102, 023 36 Radoľa.  

 Uzávierka prihlášok je 1. marca 2023 do 16:00 hod. 

V Lopušných Pažitiach dňa 01.02.2023 

 

 

 Ing. Peter Harcek 

 starosta obce 

 

 

 

Zverejnené/vyvesené: na webovom sídle obce, na úradnej tabuli obce a na Centrálnej 

úradnej elektronickej tabuli (CUET) Ústredného portálu verejných služieb ľuďom 

od:   01.02.2023 do:   15.03.2023 

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce 

potvrdzujúci zverejnenie/vyvesenie: 


