Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Zavar
V súlade s § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v zmysle Uznesenia OZ číslo 13/2019 zo dňa 4.2.2019 Obecné zastupiteľstvo v Zavare
vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra Obce Zavar na deň 08.04.2019.
Schválilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra na 0,35% mesačného pracovného času
s nástupom do pracovného pomeru od 16.4.2019.
Požiadavky k výberovému konaniu na funkciu hlavného kontrolóra:
1. Kvalifikačné predpodklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
•
•
•

minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou
prax minimálne 5 rokov v oblasti právnej, ekonomickej, alebo v oblasti
verejnej správy
bezúhonnosť, ktorá musí byť deklarovaná výpisom z registra trestov

2. Náležitosti prihlášky:

•
•
•
•
•
•
•

•

•

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doložený úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu
štruktúrovaný životopis, vrátane praxe v oblasti verejnej správy, samosprávy,
kontroly a znalosti legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu
čestné prehlásenie kandidáta o tom, že nemá záväzky voči zdravotným
poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu a obci alebo mesta
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Zavare
informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
koncepciu činnosti hlavného kontrolóra

3. Ďalšie predpoklady a požadované odborné znalosti:

•

•

Znalosť legislatívy – Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme, zákon č. 311/2001 z.Z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám, zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite, zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práce, zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnnej samosprávy
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších prepisov
Užívateľské ovládanie počítača

Doručenie prihlášky:
-v termíne do 25.3.2019 vrátane do 16,00 hod., poštou alebo osobne na adresu: Obecný úrad
Zavar, Viktorínova 14, 919 26 Zavar, s označením obálky „Voľba hlavného kontrolóra Obce
Zavar – NEOTVÁRAŤ“.
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Obecného úradu v Zavare, alebo
dátum doručenia podľa pošty. Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, s dátumom a časom
konania voľby hlavného kontrolóra.
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so
všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s §
18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V prípade zvolenia kandidáta do funkcie hlavného kontrolóra, stáva sa zamestnancom obce a
vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca /zákon č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme/, nesmie podnikať ani vykonávať inú zárobkovú činnosť
bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej
zriaďovateľom je obec, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu.

Ďalšie informácie: tel. 033/5597102
Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovom sídle obce Zavar
www.obeczavar.sk

vyvesené 11.2.2019

