Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beluj

Obecné zastupiteľstvo v Beluji uznesením číslo 7/2021 zo dňa 18. 2. 2021

vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a predpisov voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční dňa 30.
zasadnutí Obecného zastupiteľstva Beluj.

marca 2021 na

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. náležitosti prihlášky:
- meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje
- stručný profesijný životopis
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- čestné vyhlásenie kandidát, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a že
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,
- informáciu 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,
- súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle nariadenia EP
a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov, ďalej len nariadenie GDPR) za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na
rokovaní obecného zastupiteľstva.
3. ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou pre účasť
vo voľbe):
- 5 rokov prax vo verejnej, štátnej správe, resp. v kontrolnej činnosti a účtovníctve

- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, príspevkových a rozpočtových
organizácií
- užívateľské ovládanie počítača
4. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu
do práce, týmto dňom je 13. apríl 2021.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Beluj zašle poštou, alebo osobne doručí svoju
písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb
v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu:
Obecný úrad, Beluj 43, 969 01 Beluj.

Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí návrhová komisia na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.
Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási Obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli
a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľby
vykonali počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.
Spôsob voľby hlavného kontrolóra, t. j. tajným alebo verejným hlasovaním odsúhlasia
poslanci na zasadnutí obecného zastupiteľstva v deň konania volieb.
Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie v obecnom
zastupiteľstve v časovom rozsahu maximálne 10 minút.
Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska väčšinu, obecného zastupiteľstvo ešte na tej
istej schôdzi vykoná 2. kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom
kole volieb najväčší počet platných hlasov. V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý
získal naj väčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom.
Starostka obce je povinná s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú
zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho
hlavného kontrolóra.
Pracovný pomer bude uzatvorený na pracovný úväzok 2 hodiny týždenne (8 hodín mesačne).

Mgr. Monika Zlesíková
starostka obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 19. 2. 2021

