
 

OBEC KOBYLNICE 

    

                                              Kobylnice č. 19,087 01 

                                       www.obeckobylnice@gmail.com 

                                     e-mail: obec.kobylnice@gmail.com  

                                      tel:  054/732 373  ,  0949 386 045  

                                                  

                                            VYHLASUJE 

       Výberové konanie na obsadenie funkcie: 

                  ,,Hlavný kontrolór obce“ 

Obec Kobylnice v súlade s § 18 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

Požiadavky: 

• Prihláška do výberového konania  

• Ukončenie minimálne úplného stredného vzdelania  

• Písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa §7 odst. 1 zákona č. 428/2002 

Z. z. o ochrane osobných údajov 

• Úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

• Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a uvedením pracovnej pozície 

• Znalosť noriem samosprávy  

• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  

 

Vykonáva kontrolu:   

1. kontrola zákonnosti, 

2. účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a 

majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných 

predpisov 

3. kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, 

4. kontrola vybavovania sťažností a petícií, 

5. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení 

obce, 

6. kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných 

predpisov obce a 
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7. kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (najmä z praxe: 

zákon č. 523/2004 Z. z., zákon č. 138/1991 Zb., zákon č. 211/2000 Z. z., zákon 

č. 357/2015 Z. z., zákon č. 9/2010 Z. z. a podobne). 

Písomnú prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo zaslať 

poštou s požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 06.04.2023 do 15:00 

hod. na adresu: 

 

Obecný úrad Kobylnice 

Kobylnice 19 

087 01 Giraltovce  

S označením:  „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ !“  

 

 Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované ! 

 

Voľba hlavého kontrolóra obce sa uskutoční dňa: 14. 04. 2023 o 16:30 hod v zasadačke 

obecného úradu. 

 

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne. 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového 

konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky. 

 

Zverejnené na: 

a) www.obeckobylnice.sk 

b) Verejná tabuľa obce Kobylnice  
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