OBEC PREČÍN
vyhlasuje výberové konanie na funkciu
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE PREČÍN
V súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Prečín zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku
s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)
do 15.12.2022 do 15.00 hod.
na Obecnom úrade Prečín č. 304, 01815 Prečín v uzavretej obálke označenej

„Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa 29.12.2022 o 19.00 hod. na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v budove Obecného úradu v Prečíne.
Požiadavky:
- minimálne úplné stredné vzdelanie
- znalosť základných noriem samosprávy (najmä znalosť zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
Všeobecné podmienky:
- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov
- v zmysle § 18 a ods. 6. zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení určuje obecné
- zastupiteľstvo pracovný pomer na kratší pracovný čas s úväzkom 16 hod./1 mesiac
s predpokladaným dňom nástupu 01.01.2022
- funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva, starostu, , člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec,
iného zamestnanca obce a funkciou podľa zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch
a právnych čakateľoch prokuratúry
Zoznam požadovaných dokladov:
- Prihláška na voľbu hlavného kontrolóra obce s údajmi: meno a priezvisko, titul, dátum
narodenia, trvalý pobyt
- Profesijný životopis
- Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – úradne overená fotokópia
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo údaje potrebné na vyžiadanie
výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri
trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č.
18/2018 Z.z. v platnom znení za účelom vykonania voľby kontrolóra obce.
V Prečíne, 16.11.2022
Anton Lagíň
starosta obce

