Oznam na zverejnenie:

Voľba hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko
Obecné zastupiteľstvo v Obci Ovčiarsko v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia č. 111/2017 zo dňa 15.12.2017
vyhlasuje termín konania voľby hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko
na deň 2. februára 2017,
ktorá sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Ovčiarsku v rámci programu rokovania OZ
v Obci Ovčiarsko.
OZ v Obci Ovčiarsko určilo na základe Uznesenia č. 111/2017 rozsah pracovného času
hlavného kontrolóra, ktorého dĺžka je 5,625 hodín týždenne, čo tvorí 15 % z plného
pracovného úväzku.

Postup a náležitosti prihlášky:
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko odovzdá/zašle písomnú prihlášku
s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby
na adresu Obecný úrad Ovčiarsko, adresa Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina
v zalepenej obálke s označením
„Voľba hlavného kontrolóra Obce Ovčiarsko - NEOTVÁRAŤ“
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:
1. Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. Písomná prihláška bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra
a musí obsahovať:
- Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail,
telefón) kandidáta
- Profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovnej pozície,
- Informácie o tom, či kandidát ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva
inú zárobkovú činnosť, prípadne je členom riadiacich, kontrolných alebo
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
a či žiada súhlas OZ ďalej vykonávať tieto činnosti.
3. K prihláške je potrebné doložiť:
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom kandidatúry na
funkciu hlavného kontrolóra. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného
podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.

-

Vyhlásenie kandidáta – splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. – funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu,
člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
iného zamestnanca a podľa osobitného zákona napr. zákona č. 154/2001 Z. z.
o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia zriadená starostkou
Obce Ovčiarsko dňa 22.01.2018 (hodina určená na základe dohody členov komisie)
v zasadačke Obecného úradu Ovčiarsko. O výsledku splnenia podmienok kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra členovia komisie spíšu zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní
a ktorá bude predložená na rokovaní obecného zastupiteľstva pred voľbou hlavného
kontrolóra ako príloha k dokumentom k 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
niektorý z členov komisie prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok
odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol
urobiť.
Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude mať právo
vystúpiť na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 02.02.2018 v rámci programu rokovania
OZ a to v bode programu „Voľba hlavného kontrolóra obce Ovčiarsko“ v časovom rozsahu
5-10 minút.
Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto
skutočnosti vyrozumený písomným oznámením (listom alebo emailom) a to do 5-tich dní
odo dňa otvorenia obálok.
Požiadavky:
- znalosť základných legislatívnych noriem samosprávy
- účasť na prezentácii pred vykonaním voľby
Zverejnené na :
- na internetovej stránke obce www.obecovciarsko.sk
- na úradnej tabuli obce

V Ovčiarsku dňa 20.12.2017

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 21.12.2017

Darina Ninisová, v. r.
starostka obce

