OBEC RADOŠINA
Obecný úrad Radošina
Školská 416, 956 05 Radošina

Vyhlásenie voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Radošina
Obecné zastupiteľstvo v Radošine v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Radošina na 14. 04. 2021
Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
1) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2) ďalšie podmienky
- prax minimálne 5 rokov v oblasti kontrolnej činnosti, ekonómie, účtovníctva, daní, práva,
verejného obstarávania
- znalosť legislatívy a právnych noriem v oblasti samosprávy
- riadiace a komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel)
- flexibilnosť
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť
Náležitosti písomnej prihlášky:
3) písomná prihláška musí obsahovať
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón)
b) štruktúrovaný profesijný životopis
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra
trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) Zák. č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
e) čestné vyhlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v 18 ods. 2 zákona č. 369/1990, resp.
že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra
f) informáciu o tom, či ku dňu podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť
g) písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov, za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
Termín odovzdania písomnej prihlášky:
Písomnú prihlášku odovzdá kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spolu s požadovanými
dokladmi do 09. 04. 2021 do 13,00 hod. v zalepenej obálke osobne alebo zašle na adresu: Obec Radošina,
Školská 416, 956 05 Radošina s označením „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“.

Postavenie hlavného kontrolóra:
Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou a stene
sa zamestnancom obce. Pracovný pomer bude dohodnutý na kratší pracovný čas 15% pracovného úväzku.
Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú
činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu
alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.
Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Zverejnené: 04. 03. 2021

JUDr. Marta Kolková
starostka obce

