Spôsob vykonania voľby:
Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých
kandidátov v deň konania volieb pred poslancami Obecného zastupiteľstva.
Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky
na Obecný úrad v Kunerade.
Voľby hlavného kontrolóra sa uskutočňuje tajným alebo verejným hlasovaním.
O spôsobe hlasovania rozhodne OZ Obec Kunerad.
1/ Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva.
2/ Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali
najväčší počet platných hlasov.
3/ V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najvyšším
počtom platných hlasov.
4/ V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
5/ Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej
miestnosti obecného zastupiteľstva Kunerad riadi a výsledok žrebovania obecnému
zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje predseda volebnej komisie, ktorý tiež oznamuje
výsledky tajného hlasovania. V prípade verejného hlasovania výsledky oznamuje predsedajúci.
6/ Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu OZ podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť
a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť,
pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednáškovú činnosť, prekladateľskú činnosť,
publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku.
Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami
kontrolnej činnosti.
7/ Funkcia hlavného kontrolóra obce Kunerad je nezlučiteľná s funkciou poslanca OZ Kunerad,
starostu obce Kunerad, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo
zakladateľom je obec Kunerad, iného zamestnanca obce Kunerad.
8/ Starosta obce Kunerad je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce
Kunerad uzavrieť zmluvu . Pracovný pomer bude uzatvorený na 0,14 pracovného úväzku.
V Kunerade, 11.1.2019
Mgr.Monika Kavecká,MHA,MPH
starosta obce
Zverejnené:
Bližšie informácie na obecnom úrade v Kunerade.

