OBEC BREZINA, Brezová 151/32, 076 12 B R E Z I N A
tel.: 056 67 91 232, email: obecbrezina@slovanet.sk

___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo obce Brezina na zasadnutí, dňa: 27.10.2016 uznesením číslo 39/4/2016
schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brezina a ustanovuje náležitosti písomnej
prihlášky. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov obecné zastupiteľstvo v Brezina vyhlasuje, deň konania voľby hlavného
kontrolóra na 14.12.2016. Voľba sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Brezine v
zasadacej miestnosti obecného úradu so začiatkom o 16.00 h .
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:
1. Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Brezina
(ďalej len „hlavný kontrolór“) je ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie, 5 rokov praxe v
ekonomickej oblasti, ovládanie legislatívy v oblasti samosprávy a verejnej správy, prax v kontrolnej
činnosti je vítaná.
2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra, musí
obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) profesijný životopis,
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť.
3. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy: a) súhlas so zverejnením osobných údajov
podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní zastupiteľstva obce Brezina
(ďalej len „zastupiteľstvo“). Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas
poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov, dobu
platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného
podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.
b) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
4. Termín ukončenia podávania prihlášok je 30. 11 2016 do 11.00 hod. Prihlášku treba odovzdať v
zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE – NEOTVÁRAŤ“,
do podatelne Obecného úradu v Brezine, Brezová 151/32.
5. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom
01.01.2017, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, pracovný úväzok 20% /7,5 hodín týždenne.
V Brezine, dňa: 27.10.2016
Magdaléna Balogová
starostka obce

