Voľba hlavného kontrolóra obce Svederník
Obecné zastupiteľstvo v obci Svederník
v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle uznesenia č. 27/2019, bod č.2, zo dňa 29. 05. 2019
vyhlasuje termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Svederník
na deň 04. 09. 2019 o 17.00 hod
v zasadačke Obecného úradu v obci Svederník v rámci programu rokovania OZ.
OZ v obci Svederník určilo na základe uznesenia č. 27/2019, bod č.3, rozsah pracovného
úväzku hlavného kontrolóra je 0, 16 % z plného pracovného úväzku,
čo predstavuje 6 hodín týždenne
a

Postup a náležitosti prihlášky:
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Svederník odovzdá/zašle písomnú prihlášku
s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby,
t.j. do 20. 08. 2019 do 12.00 hod
na adresu Obecný úrad Svederník, Svederník č.48, 013 32 Svederník
v zalepenej obálke s označením
„Voľba hlavného kontrolóra obce Svederník - NEOTVÁRAŤ“
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:
1. Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. Písomná prihláška bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra
a musí obsahovať:
- Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail,
telefón) kandidáta
- Štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením
pracovnej pozície,
3. K prihláške je potrebné doložiť:
- Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu
z registra trestov pre potvrdenie
bezúhonnosti
- Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní,
- Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely
kandidatúry na funkciu hlavného kontrolóra.
- Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá záväzky voči obci Svederník
- Čestné prehlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- Čestné prehlásenie – splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. – funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu,
člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
iného zamestnanca a podľa osobitného zákona napr. zákona č. 154/2001 Z. z.
o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
- Informácie o tom, či kandidát ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva
inú zárobkovú činnosť, prípadne je členom riadiacich, kontrolných alebo

dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
a či žiada súhlas OZ ďalej vykonávať tieto činnosti.
Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia zriadená starostom
obce Svederník najneskôr do 5-tich kalendárnych dní pred samotnou voľbou hlavného
kontrolóra (hodina bude určená na základe dohody členov komisie) v zasadačke obecného
úradu Svederník.
O výsledku splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra členovia
komisie spíšu zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá bude predložená na rokovaní
obecného zastupiteľstva pred voľbou hlavného kontrolóra ako príloha k dokumentom
k voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo
v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili
stanovené podmienky. V prípade, že niektorý z členov komisie prítomných pri otváraní
obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice
uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude mať právo
vystúpiť na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 04. 09. 2019
v rámci programu
rokovania OZ a to v bode programu „Voľba hlavného kontrolóra obce Svederník“
v časovom rozsahu 5-10 minút a prezentovať svoju osobnosť ako aj víziu pôsobenia v pozícii
hlavného kontrolóra obce Svederník.
Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto
skutočnosti vyrozumený písomným oznámením (listom alebo emailom) a to do 5-tich dní
odo dňa otvorenia obálok.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. Deň nástupu do zamestnania je 09.
09. 2019 v rozsahu 0,16 pracovného úväzku, čo je 6 hodín týždenne.
Požiadavky:
 znalosť základných legislatívnych noriem na úrovni samosprávy
 účasť na prezentácii pred vykonaním voľby
 výhodou manažérske zručnosti a flexibilnosť
 dynamická a silná osobnosť
 komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
 reprezentatívne vystupovanie
 práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
 zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť
Zverejnené na :
- www.svederník.sk
- na úradnej tabuli obce

Vo Svederníku

dňa 2.6.2019

Mgr. Roman Lisický v. r.
starosta obce
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