
Uznesenie č.17/2019

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hodejovec
na obdobie 2019 -2025

Obecné zastupieľstvo v obci Hodejovec podľa § 18a odsek 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom

zriadeni a v.z.n.p.

vyhlasuje voľby

Na funkciu hlavného kontrolóra obce Hodejovec na deň 12.04.2019

Určuje

1.      miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra obce Hodejovec

 voľba hlavného kontrolóra sa uskutční v kancelárií obecného úradu dňa 12.04.2019 v čase o 
18.00 hodine.
 

2.      termín a spôsob doručenia písomných prihlášok

písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad Hodejovec najneskor dňa 29.03.2019 
do 18.00 h. osobne do kancelárie obecného úradu, alebo poštou na adresu Obecný úrad, 
Hodejovec 98002, v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce 
Hodejovec – neotvárať”.

 

3.      požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
obce
a) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov:
    - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
c) iné predpoklady:
- znalosť právnym predpisov upravujúcich samosprávu obcí,
- práca s počítačom (Microsoft Word, Microsoft Office, Internet)
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,

 
4.      náležitosti písomnej prihlášky a požadované prílohy k prihláške
a)      osobné údaje kandidáta:



- titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,
- adresu trvalého bydliska,
- kontaktné údaje – číslo telefónu , e-mail
b)      prílohy k prihláške:
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní,
- štruktúrovaný životopis,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účely vykonania voľby
hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hodejovci,
c)    vyhlásenie kandidáta:
 - že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 - či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra  podniká
alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť,
 - či je hlavným kontrolórom v inej obci,
                                

5      rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra v rozsahu 
0,09 úväzku (9% - 3,4 hod. týždenne)

 

6.      začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom 15. 04. 2019, ktorý je určený 
ako deň nástupu do práce,

 
 7.      spôsob voľby hlavného kontrolóra
a)     voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Hodejovci
b)  pre vykonanie voľby volí obecné zastupiteľstvo z poslancov trojčlennú volebnú
komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, spočítava hlasy a zisťuje výsledky volieb,
c)   posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykoná volebná komisia,
ktorá pred konaním voľby vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok a vypracuje
zoznam kandidátov,
d)  na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky označené pečiatkou obce
Hodejovec, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom,
e) hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov, na hlasovacom lístku sú
kandidáti uvedení v abecednom poradí podľa priezviska, s uvedením
poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu,
f)   na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého
hlasuje, zakrúžkovať môže len jedného kandidáta, hlasovací lístok po úprave
vloží do volebnej schránky,
g)     platný hlasovací lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive, na ktorom je
zakrúžkovaný len jeden kandidát,



h)   v zmysle ustanovenia § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov
takú väčšinu nezískal, 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 postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných
hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší
počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom.

V Hodejovci dňa 01.03.2019                                 

                                                                         Zoltán Kovács
                                                                          starosta obce


