Obec Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kračúnovce na funkčné
obdobie r. 2019 – 2025
Obecné zastupiteľstvo v Kračúnovciach v znení § 4 ods. 3 písm. e a § 11, ods. 4. pís. j
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
voľbu hlavného kontrolóra obce Kračúnovce v znení § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 15. 02. 2019.
Určuje podmienky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
- ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie,
- zdravotná spôsobilosť.
2. Náležitosti písomnej prihlášky:
- prihláška kandidáta na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce musí mať
písomnú formu,
- titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, kontaktné
údaje,
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
- úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania,
- čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie
staršie ako 3 mesiace,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov vrátane ich
uchovávania a zverejňovania, na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra obce
Kračúnovce v súlade s nariadením EPaR 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Termín doručenia písomných prihlášok:
Písomné prihlášky spolu s požadovanými dokladmi doručiť najneskôr do 28. 01. 2019
do 12. 00 hod.
V prípade zaslania prihlášky poštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom podania na
pošte.
4. Miesto a spôsob doručenia písomných prihlášok:
Pri osobnom doručovaní do kancelárie obecného úradu Kračúnovce, 1 poschodie.
Pri doručovaní poštou na adresu: Obec Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce.
Zalepenú obálku je potrebné označiť „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“.

-25. Voľba hlavného kontrolóra prebehne verejným hlasovaním v zmysle § 18 a , ods. 3
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
6. Voľba kontrolóra sa uskutoční dňa 15. 02. 2019 so začiatkom o 17.00 hod.
v zasadačke obecného úradu v rámci programu obecného zastupiteľstva.
7. Obecné zastupiteľstvo v súlade s §18 a, ods. 6 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov určuje hlavnému kontrolórovi obce Kračúnovce
kratší pracovný čas s 9 % pracovným úväzkom.

Kračúnovce, 17. 12. 2018

František Mašlej v. r.
starosta obce

