
OBEC BEŠA -07672 Vojany 

Obecný úrad Beša 107, 076 72 Vojany, IČO: 00331309, Tel.: +421 56 63 95 258 
+421 915 874 361 E-mail: besa.ocu@gmail.com  

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrol6ra obce Beša 

Obec Beša na základe uznesenia Obecného zastupitestva obce Beša č. 36/2021 zo dit'a 
15. 10. 2021 vypisuje výberové konanie na funkciu „Hlavný kontrol6r obce Beša" 

v stilade s § 18a ods. 2 zák. SNR 6. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni, v zneni 
neskoršich predpisov. 

Uchddzač  na funkciu hlavného kontrol6ra musi spifiat': 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrobira: 

• ukončené minimdlne 41116 stredné vzdelanie 

Náležitosti prihlášky: 

• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné Udaje (e-mail, telef6n), 
• Adaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§10 ods. 4 pism. a) Zákona 

330/2007 Z.z. o registri trestov), 
• overené k6pie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelani, k6pie o absolvovani 

vzdelávacich programov a kurzov, 
• žiadosf s profesijným životopisom, prehrad doterajšich zamestnani a funkčného 

zaradenia, 
• pisomný súhlas uchádzača s použitim osobných Adajov pre fičely výberového konania 

podra zdkona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných adajov a o zmene a dopineni 
niektorých zákonov. 

Výhodou je: 

• prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti min. 3 roky, 
• malosf legislativy a malost' právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, 

rozpočtových a prispevkových organizácif, prdvnických osôb, zákona o finančnej 
kontrole o Učtovnictve, o majetku obci, o sfažnostiach a d'alšich prislúchajficich 
právnych predpisov noriem na firovni samospráv, 

• komunikačné schopnosti, prdca s počitačom na uživaterskej Arovni (Microsoft Word, 
Excel), 

• občianska a morálna bezfilionnosf. 



V Beši, dŕia 22. 11. 2021 

Attila Zsiro 
starosta obce 

Všeobecni podmienky: 

• hlavný kontrol6r je volený obecným zastupiterstvom na 6 rokov, 
• v zmysle § 18a ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znenf 

neskoršich predpisov určuje obecné zastupiterstvo pracovný pomer hlavného kontrol6ra 
na kratši pracovni čas s úvazkom 15%, 

• funkcia hlavného kontrol6ra je nezlučiterná s výkonom funkcie poslanca obecného 
zastupiterstva, iného zamestnanca obce, dozornej rade, pripadne v inom kontrolnom 
orgáne obce. 

Termin podania prihlášky: 
• uchádzač  prihlášku spolu s prilohami zašle poštou alebo doruči osobne do 05. 01. 2022 

do 12,00 hod. na  adresu: Obecný úrad Beša, Hlavná č. 107 , 076 72 v uzatvorenej 
obálke označenej 

„VOEBA HLAVNÉ1-10 KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ". 

Uchádzač, ktorý spinf vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrol6ra a včas 
podá prihlášku so všetkými náležitosfami bude zaradený ako kandidát na vorbu hlavného 
kontrol6ra v súlade s § 18a, ods. 2 zákona 6. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni 
neskoršich predpisov. 

Otváranie obálok bude zabezpečené na pracovnom zasadnutf 05. 01. 2022 o 17,00 h. 
Vyhlasovater si vyhradzuje právo nezaradit' do výberového konania uchádzačov, ktorf 
nespiriajú podmienky a nepredložia požadované doklady. 

Vorba hlavného kontrol6ra sa uskutočnf na verejnom zasadnutf obecného zastupiterstva obce 
Beša cilia 21. 01. 2022 o 17,00 hod. 

zverejnené: 22. 11.2021 


	Page 1
	Page 2

