OBEC Vyšná Slaná
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vyšná Slaná
1.Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Slaná v súlade s § 18a, odst.2 vyhlasuje konanie
voľby hlavného kontrolóra obce Vyšná Slaná dňa 21.6.2017 v priestoroch zasadačky
OcÚ.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Slaná určuje pracovný čas hlavného kontrolóra
obce Vyšná Slaná v novom volebnom období na 10 hod. / mesačne.
3. Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby HK obce
a náležitosti prihlášky :
a) Kvalifikačné predpoklady – minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou
b) Náležitosti prihlášky
– osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, titul, dátum
narodenia, trvalé bydlisko
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov
a kurzov
-profesijný životopis,
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu
-prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania
voľby v OZ
c) Ďalšie predpoklady – znalosť podvojného účtovníctva, znalosť právnych predpisov
týkajúcich sa hospodárenia obce, zákon o finančnej kontrole, zákon o účtovníctve, o majetku
obcí a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy, užívateľské ovládanie počítača,
d / Uchádzač na funkciu HK obce Vyšná Slaná zašle poštou alebo osobne doručí svoju
písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na
adresu : Obec Vyšná Slaná, 049 26 Vyšná Slaná 29 najneskôr do 6.6.2017 do 15.00 hod.
V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu.
e/ Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku
so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade
s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom, ktorí splnili kritériá bude obecným úradom zaslaná pozvánka na voľbu
hlavného kontrolóra najmenej 3 dni pred konaním voľby.
f/ Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov OZ. 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. V prípade rovnosti hlasov do
druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

g/ Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.
h/ Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu
najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.
i/ Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred
poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút.
Deň nástupu do zamestnania : 1. júl 2017

Vo Vyšnej Slanej, 9.05.2017

Dôvodová správa k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce Vyšná
Slaná
Dňa 30.4.2017 končí funkčné obdobie terajšej hlavnej kontrolórky obce Vyšná Slaná.
Na základe zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 18a, odst.2) vyhlasuje deň
konania voľby hlavného kontrolóra obce obecné zastupiteľstvo najmenej 40 dní pred dňom
konania voľby tak, aby sa voľba konala počas posledných 60 dní funkčného obdobia
doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu HK musí odovzdať svoju písomnú
prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou
prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Na zvolenie HK je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Podrobnosti
o spôsobe a vykonaní voľby HK a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.
Pracovný pomer HK možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí OZ pred
vyhlásením voľby kontrolóra. Deň konania volieb určujeme na 21.6.2017.

