
Obecné zastupiteľstvo v Boheľove v v súlade s § 18a/ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov , v zmysle uznesenia č. 25/2018 zo dňa 17.07.2018 vyhlasuje 

výberové konanie  

                  na obsadenie funkcie  hlavného kontrolóra obce Boheľov na 10 % pracovný úväzok            

                                                     s nástupom od 01.10.2018 

Podmienky účasti výberového konania: 

- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou. 

- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej alebo  v štátnej správe alebo v samospráve, 

  znalosť podvojného účtovníctva. 

- znalosť právnych predpisov, legislatívy a noriem na úrovni samosprávy 

- práca s počítačom na užívateľskej úrovni /Microsoft Word, Excel, Power Point / 

- bezúhonnosť. 

Ďalšie požadované doklady k prihláške do výberového konania : 

-prihláška do výberového konania 

-profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia.  

-úradne overená fotokópia dokladu  o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

-výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

-čestné prehlásenie  o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 

osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

-čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči Zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, obci 

alebo mestu kde má trvalý pobyt a Daňovému úradu 

-súhlas so zverejnením  osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní 

Obecného zastupiteľstva v Boheľove. 

     Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce 

k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky, ktorý je v obci  podľa § 18 c ods. k zákona č. 369/1990 Zb. bodu 1 písm. a/ do 500 

obyvateľov 1,15. /110,EUR./ Obecné zastupiteľstvo môže hlavného kontrolórovi  podľa§ 18c ods.5 

schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1 .    

     Prihlášky s požadovanými dokladmi žiadame zaslať do 12.09.2018 do 15,00 hod. 

v zalepenej  obálke na adresu:  Obec Boheľov, Obecný  úrad 929 01 Boheľov  č. s. 12 , Zn. “Voľba 



hlavného kontrolóra – Neotvárať“. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 

do výberového konania uchádzačov, ktorí nespľňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí 

spľňajú požadované predpoklady, bude termín a miesto výberového konania oznámený najmenej 7 

dní pred jeho konaním. Voľba hlavného kontrolóra obce bude dňa 26.09.2018 v miestnom  

kultúrnom dome v Boheľove č. 12 so začiatkom o 17.00 hod. 

 

 

v Boheľove, 17.07.2018                                                                Kázmérová Mária 

                                                                                                            starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bögellő  község  képviselő testülete  a 369/1990  évi  törvény 18a §  4 bekezdése  és annak későbbi 

módosításai alapján, a 2018.07.17.-én elfogadott   25/2018 határozata  alapján  pályázatot hirdet a  

                            Bögellő község főellenőri tisztség betöltésére 10 % - os részmunkaidőre  

    A megbízatási időszak kezdete 2018. október 1. 

Pályázati feltételek: 

- minimális szakirányú végzettség érettségi vizsgával – közigazgatási  irányzat 

- legalább 5 éves prax  állami illetve közigazgatási intézményekben,  

  a kettős könyvelés ismerete. 

- törvények , valamint  közigazgatási  előírások ismerete 

-számítógépes ismeretek / Microsoft Word, Excel, Power Point / 

-büntetlen előélet 

A jelentkezéshez az alábbi okmányokat szükséges mellékelni: 

-személyi kérvény a pályázatra 

-profesionális  életrajz, az előző munkahelyek és a szakmai besorolások feltüntetése 

-végzettséget igazoló okmányok hitelesített másolata 

-három hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány 

-becsületbeli nyilatkozat, hogy a pályázatra való jelentkezés   napjáig  vállalkozik-  e illetve más  egyéb 

kereseti tevékenységet folytat, tagja a vezetőségi , ellenőrző illetve felügyeleti  jogi szerveknek 

amelyek vállalkozási tevékenységet folytatnak  

-becsületbeli nyilatkozat, hogy a pályázónak nincs tartozása az Egészségügyi, Szociális biztosító, falu 

vagy város ahol állandó lakhelye van és az illetékes Adóhivatal felé 

-beleegyezés a 180/2018 Tt. sz. törvény értelmében a személyi adatok használásával a pályázat 

kapcsán 

     A főellenőr bérezése  a fent említett törvény  18c§ 1. bekezdése értelmében a Szlovák 

Köztársaságban megadott előző évi átlag havi bér és a lakosok előző naptári év december 31 ig elért 

száma alapján megadott koeficiens szorzata, a foglalkozási idő mértékének fügvénye, bruttó 110.- 

EUR.  Ehhez az összeghez a képviselő testület jóvá hagyhat jutalmat 30 %-ig, a fent említett törvény 

18c §, 5. bekezdése szerint. 

   A jelentkezést a fent említett okmányokkal együtt kérjük elküldeni lezárt borítékban 2018. 

szeptember 12.-ig , délután 15,00 óráig leragasztott  borítékban az alábbi címre: Obecný úrad 929 01 

Boheľov č. s. 12,  Zn.  ˝Voľba hlavného kontrolóra  - Neotvárať ˝.  



A pályazat meghirdetője fenntartja magának a jogot, hogy nem sorolja be azon jelentkezők 

pályázatait az eljárásba, akik nem teljesítik az előírt feltételeket. 

Azok a pályázók, akik teljesítik a pályazatban megszabott feltételeket, a versenypályázat kiértékelése 

előtt írásban kapnak értesítést annak pontos helyéről és idejéről legkevesebb 7 nappal a kiértékelés 

előtt.  A fő ellenőr választás 2018.09.26.-án lesz a helyi kultúrházban , Bögellő 12 hsz. , délután 17.00 

órai  kezdettel. 

 

 

 

 

v Boheľove, 17.07.2018                                                                    Kázmér Mária 

                                                                                                               polgármester 

     

 

 


