Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Rúbaň
Obecné zastupiteľstvo v Rúbani v zmysle ustanovenia § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 257 zo dňa 24.06.2022
VYHLASUJE
voľbu hlavného kontrolóra Obce Rúbaň, ktorá sa uskutoční dňa 09.09.2022 v budove obecného
úradu.
Deň nástupu hlavného kontrolóra Obce Rúbaň do zamestnania je 29.10.2022; pracovný úväzok
je určený na 0,1.
Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
-

kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej,
právnickej, technickej vítaná
iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov: spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť

Náležitosti písomnej prihlášky:
-

osobné údaje kandidáta: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého
bydliska, kontaktné údaje (telefón a e-mail)
údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov,
úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie
kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,
štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného
zaradenia,
čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ zašlú na adresu Obecného úradu
Rúbaň, 941 36 Rúbaň 27 alebo osobne doručia do podateľne obce Obecného úradu v Rúbani
najneskôr do 26.08.2022 do 12.00 hodiny v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra –
neotvárať“. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne obecného
úradu alebo dátum doručenia podľa pošty.
Otváranie obálok s prihláškami uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra, posúdenie
splnenia náležitostí prihlášok a príloh k prihláškam jednotlivých uchádzačov a kvalifikačných
predpokladov jednotlivých kandidátov vykoná komisia zložená s poslancov obecného
zastupiteľstva, ktorá najneskôr do 30.08.2022 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých
uchádzačov.

Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý splní kvalifikačné predpoklady,
náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený do voľby
hlavného kontrolóra obce Rúbaň a bude Obecným úradom v Rúbani pozvaný na voľbu
hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred konaním voľby.
Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby sa prezentovať
v dĺžke trvania prezentácie maximálne 10 minút.
Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
Plat hlavného kontrolóra je určený podľa § 18c ods.1 zákona o obecnom zriadení.

V Rúbani, 08.07.2022

