OBEC KUNERAD
Hlavná ulica č. 60/37, 013 13 Kunerad

Voľba hlavného kontrolóra obce Kunerad
Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kunerad č. 20/274/2020
zo dňa 26.10.2020 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kunerad na
14.12.2020.
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
1. ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie,
2. skúsenosti s verejnou správou alebo právnické vzdelanie resp. vzdelanie v oblasti
účtovníctva,
3. znalosť právnych predpisov (najmä predpisy týkajúce sa hospodárenia obce,
rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej
kontrole, zákon o účtovníctve, zákon o majetku obcí, zákon o sťažnostiach, zákon
o petíciách, zákon o verejnom obstarávaní a ďalších prislúchajúcich právnych
predpisov),
4. znalosť práce na PC,
5. občianska a morálna bezúhonnosť.
Náležitosti písomnej prihlášky:
Písomná prihláška musí obsahovať:
1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
2. štruktúrovaný profesijný životopis (najlepšie vo forme Europass),
3. úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. údaje na výpis z registra trestov v zmysle §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (meno, priezvisko, rodné
priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene
priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka; dátum narodenia, rodné
číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine
aj štát narodenia; štátne občianstvo; pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko
oboch rodičov),
5. písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely
vykonávania voľby hlavného kontrolóra obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva
obce,
6. 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,
Termín odovzdania písomnej prihlášky:
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní
pred dňom konania voľby, t. j. do 30.11.2020 do 18.00 hod. v zalepenej obálke na adresu:
Obecný úrad Kunerad

OBEC KUNERAD
Hlavná ulica č. 60/37, 013 13 Kunerad
Hlavná 60/37
013 13 Kunerad
Zalepenú obálku označiť:
Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!
Doplňujúce údaje:
1. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Kunerad je v súlade s uznesením č.
19/255/2020 zo dňa 04.09.2020 - 0,14.
2. Deň nástupu do zamestnania je 01.01.2021.
3. Plat hlavného kontrolóra je určený podľa §18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Spôsob voľby hlavného kontrolóra:
1. posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Kunerad, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok, jednotlivých
kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.
2. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto
väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo
volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší
počet platných hlasov,
3. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal vyšší počet platných hlasov.
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
4. Verejné vypočutie kandidátov bude na zasadnutí obecného zastupiteľstva a voľba sa
uskutoční tajným spôsobom hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva.

