OBEC

ZÁLESIE

Obecný úrad Zálesie, Trojičné nám. 1, 900 28 Zálesie

Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Zálesie
na základe uznesenia číslo 162/12/2019 z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zálesie konaného dňa 11.12.2019 .
Obecné zastupiteľstvo v Zálesí v zmysle § 18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.369/1990 Zb.)
vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I.

deň konania voľby hlavného kontrolóra na 12.02.2020.
Voľba sa uskutoční dňa 12.02.2020 v priestoroch Kultúrneho domu obce Zálesie.
určuje:

II.

1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
a) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.4 písm. a)
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov.
2. Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre kandidáta:
-

profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

-

znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia s majetkom obce, rozpočtových
a príspevkových organizácií ako aj obchodných spoločností založených obcou,

-

znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti územnej
samosprávy,

-

práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft office),

-

komunikačné schopnosti,
3. náležitosti písomnej prihlášky:

-

osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
telefonický kontakt,

-

úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

-

čestné prehlásenie, že kandidát nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá
do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce,
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-

písomný súhlas kandidáta

so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby Hlavného
kontrolóra obce Zálesie.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke
označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ zašlú na adresu: Trojičné nám. 1, 900 28
Zálesie najneskôr do 21.01. 2020 alebo osobne doručia do podateľne obecného úradu
Obce Zálesie najneskôr 21.01.2020. do 15:30 hod.
-

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň
nástupu do práce, týmto dňom je 13.02.2020

-

Pracovný úväzok Hlavného kontrolóra obce Zálesie je určený v rozsahu 50 % podľa
§ 11 ods. 4, písm. j) zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

III.

Kandidát berie na vedomie, že ku dňu zvolenia za hlavného kontrolóra obce nesmie
bez súhlasu obce obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú
činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb , ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

IV.

schvaľuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
1. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním.
2. kandidát, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas
podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného
kontrolóra. Úspešným kandidátom bude obecným úradom v Zálesí zaslaná poštou
pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred konaním voľby.
3. každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo zúčastniť sa prezentácie

hlavného kontrolóra pred poslancami obecného zastupiteľstva obce Zálesie dňa
11.02.2020 o 19:00 hod v kultúrnom dome v obci Zálesie.
4. kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
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