
Obec Jarovnice 

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach 
Podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra na deň 

10.6.2020 

v zasadačke Obecného úradu v Jarovniciach (1. posch.). 

PODMIENKY ÚČASTI KANDIDÁTOV NA FUNKCIU HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

NA VOĽBE 

Termín podania prihlášky: Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať písomnú prihlášku 

najneskôr do 27. 5. 2020 (t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby). 

Miesto a spôsob podania prihlášky: 

Obec Jarovnice, Obecný úrad, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice. 

Osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Voľba kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“. 

Osobne možno prihlášku doručiť v podateľni v obecného úradu do 17:00 hod. 

V prípade podania prihlášky poštou je dňom podania dátum uvedený poštou na obálke. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra 30%, spôsob voľby stanovilo  verejným 
hlasovaním. 

Kvalifikačné predpoklady: 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupeň 

Iné predpoklady: 

- komunikatívnosť, 

- organizačné a riadiace schopnosti, 

- morálna bezúhonnosť, 

- prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti 
výhodou. 

Zoznam požadovaných dokladov: 

- písomná prihláška, ktorá obsahuje osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, 
trvalé bydlisko, kontaktný údaj, 

- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (fakultatívne). Písomný súhlas uchádzača k 

použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to vo forme vyplnenia vzorového 

dokumentu s názvom „Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov“, ktorý tvorí prílohu 

tejto vyhlásenej voľby a je zverejnený spolu s týmto vyhlásením na webovom sídle obce Jarovnice - 

www.jarovnice.sk 

- profesijný životopis 

- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

UPOZORNENIE: 

- na neúplné prihlášky a prihlášky odovzdané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada 

- kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra prezentujú pred voľbou svoju koncepciu kontrolnej 
činnosti formou osobného vystúpenia na zasadnutí obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 
minút. 

Všeobecné podmienky:  



- Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju 
činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti 

- Funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, 
starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súhlas dotknutej osoby 
so spracovaním osobných údajov 

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR) a podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov (ďalej len „Zákon“) 

Dotknutá osoba: 

titul, meno a priezvisko, adresa 

Prevádzkovateľ: Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice 

Zodpovedná osoba: marcincinova@jarovnice.sk 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas, aby spracúval jej osobné 

údaje v rozsahu uvedenom v zaslaných dokumentoch o prijatie do pracovného pomeru (prihláška do výberového 

konania, profesijný štruktúrovaný životopis, úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

potvrdenie o získanej praxi a pod.) - meno, priezvisko, titul, adresa, vzdelanie, pracovné skúsenosti, tel. kontakt, e-

mail, dátum narodenia, rodné číslo, fotografia. 

Účely spracúvania osobných údajov: 
a) voľba hlavného kontrolóra (§ 18 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov) na obsadenie pracovného miesta na pozíciu: 
- hlavný kontrolór obce Jarovnice, 

b) evidencia uchádzačov o zamestnanie, 

c) vyžiadanie výpisu z registra trestov na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach 

na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), 

d) u úspešného uchádzača na účely informovania verejnosti pri vyhotovovaní materiálov na 

rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa zverejňujú na stránke obce, a to v rozsahu meno, 

priezvisko, titul, adresa, vzdelanie, pracovné skúsenosti, dátum narodenia a fotografia 

Právny základ spracúvania: súhlas / spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 

prevádzkovateľa (článok 6, ods.1 písm. a) GDPR) 

Tento súhlas dotknutá osoba vyplnený a podpísaný priloží ako prílohu k prihláške kandidáta na funkciu 

hlavného kontrolóra, ktoré zasiela osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa uvedenú v oznámení o vyhlásení 

výberového konania. 

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia dokumentov o prijatie do 

pracovného pomeru a najdlhšie po dobu 6 mesiacov. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

dňa  ...........................  

podpis dotknutej osoby 
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