VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE
OBEC ŠAROVCE
vyhlasuje výberové konanie na funkciu
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ŠAROVCE

V súlade s §18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov, v zmysle uznesenia č. 12/4/2020 Obecného zastupiteľstva v Šarovciach zo dňa 14.
septembra 2020
vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Šarovce, a určuje deň konania voľby na 29. októbra 2020
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šarovciach.
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra 0,40 ( t. j. 16 hodín týždenne ).
Kandinát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:
kvalifikačné predpoklady:
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
iné predpoklady:
- min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, znalosť
zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom
záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o
majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce,
- úžívateľské ovládanie počítača
- trestná, občianska a morálna bezúhonnosť
náležitosti prihlášky:
- osobné údaje kandidáta ( meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj:
telefónne čislo, e-mail )
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a funkčného zaradenia
- výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
- informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť
- písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania voľby
hlavného kontrolóra

rozsah kontrolnej činnosti:
Kontrolnou činnosťou sa rozumie - kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý
obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a kontrola
plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
termín doručenia písomnej prihlášky:
- najneskôr do 15. októbra 2020 do 14 hod. ( najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby
hlavného kontrolóra )
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Šarovce, zašle poštou alebo doručí osobne svoju
písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej " Voľba hlavného
kontrolóra - NEOTVÁRAŤ " na adresu: Obec Šarovce, Obecný úrad, 935 52 Šarovce č. 128.
V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu.

V Šarovciach, dňa 16.09.2020

Magdaléna Jónášová, v. r.
starostka obce

