OBEC ČEBOVCE
Szedera Fabiana 320, 991 25 Čebovce, Slovakia
www.cebovce.sk

Ustanovenie podrobností a spôsobe a vykonaním voľby hlavného kontrolóra obce
ČEBOVCE a náležitosti prihlášky.
Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach v zmysle §18 ods.2 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením č. 44 /2011 zo dňa 30.6.2011
vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Čebovce na deň 30.8.2011.
Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra obce a náležitosti prihlášky.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú
prihlášku spolu s prílohami uvedenými nižšie v zalepenej obálke s názvom „Voľba hlavného
kontrolóra – neotvárať“ najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade
v zmysle §18 „a“ od.2.
Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo
osobne na adresu – Obecný úrad Čebovce.
1. Náležitosti prihlášky :
•
•
•
•
•
•

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, email, telefón
profesijný životopis
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
fotokópia dokladu o vzdelaní
písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov na účel vykonania
voľby v obecnom zastupiteľstve
písomné prehlásenie o súhlase s kandidatúrou

2. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je :
•
•

•
•
•
•
•
•

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových
a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákona o finančnej kontrole
o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich
právnych predpisov
komunikatívnosť
ovládanie počítača (textový a tabuľkový procesor)
práca s elektronickou poštou
občianska a morálna bezúhonnosť
znalosť maďarského jazyka
trvalé bydlisko v Čebovciach

3. Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia obecného zastupiteľstva, ktorá
vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra obce.
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4. 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.
5. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.
6. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú
zmluvu najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.
7. Pracovný pomer bude uzavretý na 0,1 úväzku podľa zákona č. 479/2010 § 18c odseku
5 s možnosťou mesačnej odmeny až do 30% základného platu.
Ladislav Martin
starosta obce
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