VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE BZENICA

Obecné zastupiteľstvo obce Bzenica v súlade s ustanovením § 18a odsek 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Bzenica: 19.9.2022
Kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra:
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce doručí písomnú prihlášku v zalepenej obálke
označenej „Voľba hlavného kontrolóra, NEOTVÁRAŤ“ obci Bzenica na adresu obce:
Obec Bzenica, Obecný úrad, Bzenica 74, 966 01 Bzenica,
najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb, do 5.9. 2022 do 15:00 hod.
Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:
1. prihláška musí byť písomná a musí obsahovať:
a) osobné údaje uchádzača potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov: *meno,
priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko ak došlo k zmene mena alebo
zmene priezviska, titul, *dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, *adresu
trvalého pobytu, štátne občianstvo, *pohlavie, *meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b) kontaktné údaje: elektronický kontakt a telefonický kontakt;
2. obligatórne prílohy k prihláške:
a) profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície;
b) úradne overená fotokópia dokladu o ukončenom najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
c) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce
3. Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- ovládanie účtovníctva pre verejný sektor
4. Ďalšie predpoklady:
- Prax vo verejnej správe ako kontrolór min. 5 rokov
- Občianska a morálna bezúhonnosť

5. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce stanoveného v zmysle §18c ods. 1
písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v závislosti od dĺžky pracovného
času, ktorý sa stanovuje na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva v rozsahu 0,1
úväzku.
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Bzenica zašle poštou alebo osobne doručí
svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra –
NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
OBEC BZENICA, Obecný úrad Bzenica č. 74, 966 01 Bzenica

V Bzenici, 8.8.2022
Pavol Mazúr
starosta obce

