Obec PLES , okr. Lucenec
Obecné zastupitel'stvo v Plesi uznesením c. 10/2013 zo dna 19.08.2013 podl'a ustanovenia
§ 18a ods. 2 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorsích predpisov
vyhlasuje vol'bu hlavného kontrolóra obce
a urcuje den konania vol'by na 27.09.2013 o 17,00 hód. na zasadnutí Obecného zastupitel'stva v Plesi.
Pracovny úvazok hlavného kontrolóra obce jé urceny na 10 % mesacného pracovného casu - t.j. 16,00
hód. mesacne.
Kandidat na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdaf svoju písomnú prihlásku na Obecnom
uradé v Plesi v zalepenej obálke s oznacením „ Hlavny kontrolór", najneskőr 14 dní pred dnom
konania vol'by hlavného kontrolóra Obce Ples t.j. dó 12.09.2013 dó 15,30 hód.
Písomnú prihlásku s pozadovanymi dokladmi musia kandidáti zaslat' postou alebo osobne na adresu:
Obec Ples c. 7, 985 31 Rapovce

Predpoklady na vykon funkcie hlavného kontrolóra :
1) kvalifikacné predpoklady, ktoré musí kandidat na funkciu hlavného kontrolóra spínaf
ukoncené minimálne úplné stredné vzdelanie
2) d'alsie predpoklady:
znalosf legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
znalost' podvojného úctovníctva
komunikatívnosf
uzívatel'ské ovládanie pocítaca
2) nálezitosti prihlásky:
- menő, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, telefon,
- profesijny zivotopis
- cestné vyhlásenie o spósobilosti na vykon právnych úkonov
- vypis z registra trestov, nie starsí ako 3 mesiace
- úradne overená fotókópia dokiadu o najvyssom dosiahnutom vzdelaní
- písomny súhlas kandidáta só zverejnením osobnych údajov podl'a § 7 ods. l a 2 zákona
c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobnych údajov v znení neskorsích predpisov
- informáciu o töm, ci ku dnu podania prihlásky kandidat podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
cinnosf alebo jé clenom riadiacich, kontrolnych orgánov právnickych osób, ktoré vykonávajú
podnikatel'skú cinnosf.
V prípade zvolenia kandidáta dó funkcie hlavného kontrolóra, stáva sa zamestnancom obce a
vzt'ahujú sa na neho vsetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca /zakón c. 552/2003 Z.z.
o vykone práce vő verejnom záujme/, nesmie podnikaf ani vykonávaf inú zárobkovú cinnosf bez
súhlasu obecného zastupitel'stva. Funkcia hlavného kontrolóra jé nezlucitel'ná s funkciou poslanca
obecného zastupitel'stva, starostu obce, clena orgánu právnickej osoby, ktorej zriad'ovatel'om jé obec,
iného zamestnanca obce a podl'a osobitného predpisu. Den nástupu dó zamestnania: 01.10.2013.

Pred konaním vol'by hlavného kontrolóra, preskúma podané prihlásky kandidátov komisia
zlozená z poslancov obecného zastupitel'stva, ktorú urcí obecné zastupitel'stvo pri vyhlásení vol'by
a starostu obce. Preskúmaním sa zist'uje úplnosf prihlásky, dodrzanie termínu a splnenie
predpokladov na vykon funkcie hlavného kontrolóra.
V Plesi, dna 19.08.2013

Starostka obce
Dorota Molnárová
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