Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Uznesenie č. 63/2018
V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení:
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na voľbu hlavného kontrolóra.
B/ schvaľuje
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra v tomto znení:
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Čavoji uznesením č. 63/2018 zo dňa 27.06.2018
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
1. vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra na 10.08.2018 na zasadnutí OcZ v Čavoji.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:
Kvalifikačné predpoklady: -ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Ďalšie požiadavky:
-min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej,
prípadne právnickej,
- morálna bezúhonnosť,
- znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo
verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení,
zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce a pod.
2. ustanovuje
a) vykonať voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním,
b) vykonať voľbu v súlade s par. 18 a, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení a vyhlásiť
výsledky voľby
c) podmienky odovzdania písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra:
kandidát na funkciu hlavného kontrolóra odovzdá svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke,
s označením:
„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“,

najneskôr do 31.07.2018 na obecný úrad na adrese: Obec Čavoj, Obecný úrad 972 29 Čavoj 86,
alebo poslať poštou na uvedenú adresu.
d) náležitosti písomnej prihlášky
- meno, priezvisko, titul,
- dátum narodenia, bydlisko,
- kontaktný údaj (telefón, e- mail a pod.),
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- informácie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného
dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania prihlášky
- informácia 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.
Kandidát, ktorého prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené týmto uznesením, nebude
zapísaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra.
c/ poveruje
1. Starostu obce Čavoj vykonaním otvárania obálok a kontrolou splnenia podmienok
kandidátov za prítomnosti 3 poverených poslancov schválených obecným zastupiteľstvom dňa
27.06.2018.
O výsledku spíše starosta zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní, a ktorá sa bude predkladať
do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o 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 niektorá
z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu
podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
2. Účasťou na otváraní obálok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, nasledovných 3
poslancov a jedného náhradníka, ktorý v prípade, že niektorí z uvedených poslancov sa
otvárania obálok nebude môcť zúčastniť:
- Anna Gulášová
- Ing. Monika Barbierik
- Peter Novotka
Náhradník
- Róbert Hurár
Hlasovanie poslancov:
Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5,

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0.

V Čavoji dňa 28.06.2018

Ing. Ján Halaška, v.r.
Starosta obce

