OBEC LIPOVÉ
Lipové č. 59, 946 14 Zemianska Olča
Číslo: OcÚ Li 215/2020-001 Be

Vyhlásenie
voľby hlavného kontrolóra obce Lipové.
Obecné zastupiteľstvo v Lipovom, v zmysle § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, svojim uznesením č. 43-06/2020, zo dňa 13.
03.2020

VYHLASUJE
voľbu hlavného kontrolóra obce Lipové, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Lipovom, dňa 21. 04. 2020, o 16,00 hodine, v zasadačke obecného úradu.
Organizačné pokyny k voľbe hlavného kontrolóra:
1. Základné informácie.
a.) pracovný úväzok: 0,10 z celkového pracovného fondu
b.) deň nástupu do funkcie: Prvý pracovný deň po právoplatnom zvolení obecným
zastupiteľstvom.
c.) funkčné obdobie: 6 rokov
2. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra.
a.) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou
b.) ďalšie požiadavky na uchádzača
- prax vo verejnej správe, alebo v štátnej správe, alebo v ekonomickej, právnej, alebo
kontrolnej činnosti
- znalosť legislatívy a noriem v samospráve
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
3. Náležitosti prihlášky.
Písomná prihláška musí obsahovať:
a.) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a kontaktné údaje. (telefón, e – mail),
b.) stručný profesijný životopis,
c.) úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d.) výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
e.) Informácie, či ku dňu podania prihlášky uchádzač podniká, alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť, okrem hlavného pracovného pomeru,
f.) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá záväzky voči zdravotnej a sociálnej poisťovni,
alebo k obci Lipové,
g.) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
4. Termín odovzdania písomnej prihlášky:
a.) Písomnú prihlášku spolu s ďalšími požadovanými dokladmi, musí uchádzač podať
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. Do 07. 04. 2020, do 16,00 hod. V zalepenej
obálke na adresu: Obec Lipové, Lipové č. 59, 946 14 Zemianska Olča, alebo osobne s

označením obálky ,,VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ"!
b.) otváranie obálok a posúdenie prihlášok, vykonajú poslanci obecného zastupiteľstva
priamo pred voľbami hlavného kontrolóra.
c.) Voľba hlavného kontrolóra sa môže uskutočniť podľa rozhodnutia obecného
zastupiteľstva, verejne, alebo tajne.
d.) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva.
e.) V prípade rovnosti hlasov dvoch, alebo viacej uchádzačov, sa voľba bude opakovať na tej
istej schôdzi medzi uchádzačmi s najvyšším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom
kole volieb, rozhodne žreb.
5. S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom, starosta obce uzavrie pracovnú zmluvu
,,najneskôr prvý deň po zvolení do funkcie".
6. Toto vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra bolo zverejnené dňa 16. 03. 2020 na
úradnej tabuli a webovej stránke obce Lipové (www.lipove.sk) a na CEUT.

V Lipovom, dňa 13. marca 2020
Dáša K o v á c s o v á
starostka obce

