
Obecný úrad Stretava
Nad Laborcom t2,072 t3 Palín
tčo: oogzsgzr

Obecné zastupitel'stvo v Stretave v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č. g6g/tgg0 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia č. /2olg obecného
zastupitel'stva v Stretave

Vyhlasuje

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce stretava
na deň 20.05. 2Ot9

Hlavný kontrolór obce bude vykonávať svoju činnosť v obci Stretava s mesačným úvázkom
v rozsahu 0,2 mesačne.

kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

o ukonČené minimálne Úplne stredné vzdelanie (§ rga ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Ďa!šie podmienky:
o znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
o doterajšia prax vo verejnej správe min. 2 roky
o výhodou manažérske zručnosti
o dynamická a silná osobnosť
o komunikačné schopnosti na úrovnivedúceho zamestnanca
. reprezentatívne vystupovanie
o práca s poČÍtaČom na uŽÍvatelskej úrovni (Microsoft Word, Excel, power point)
o flexibilnosť, zmyse! pre zodpovednos{ presnosd dóslednosť a samostatnosť
o bezúhonnosť

Náležitosti písomnej prihlášky:
o |Ťt€ho, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mai|, telefón),
o štruktúrovaný profesijný životopis,
o úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdetaní,
o výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
o informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú

zárobkovú Činnosť alebo je členom riadiacich, kontrotných alebo dozorných orgánov
právnických osób, ktoré vykonávajú podnikateískú činnosť,
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' PÍsomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmyste zákona č.
t8l2}78 7. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doptnení niektorých zákonov
na účely vykonania vohy hlavného kontrolóra.

PrihláŠky s poŽadovanými dokladmi je potrebné doručiť v termíne do 06. mája 2019
PoŠtou alebo osobne v zalepenej obálke označenej,,Votba hlavného kontrotóra
- NEOTVÁRAŤ" na adresu: Obecný úrad Stretava, Nad Laborcom !2, 07213 patín.

Voha hlavného kontrolóra bude prebiehať podla §l8a ods, 3 zákona č. 369/1990
Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zasadnutí obecného
zastupitel'stva obce Stretava. Na zvolenie h|avného kontrolóra je potrebný súhlas
nadPoloviČnej váČŠiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z uchádzačov takú váčšinu
nezískal, obecné zastupitel'stvo ešte na tej istej schódzi vykoná druhé kolo volieb, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získati v prvom kole najváčší počet platných
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandldáti
s najváČŠÍm poČtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal
najváČŠÍ PoČet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne
Žrebom. KaŽdý kandidát, ktorý splní podmienky §18 a § 18a zákona č, 36gltggo zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má právo na vystúpenie na
obecnom zastupitel'stve v deň konania vohy hlavného kontrolóra pred poslancami
obecného zastupitel'stva v rozsahu maximálne 5 minút.

Volba hlavného kontro]óra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov
obecného zastu pitel'stva.

7. V prípade, Že sa rokovanie obecného zastupitelstva dňa 20. 05. 2o:rg, ktorého
Predmetom má byt aj voha hlavného kontrolóra obce Stretava verejným
hlasovaním neuskutoční, budú jednot|iví kandidáti na hlavného kontrolóra obce
Stretava informovaný obecným úradom obce Stretava o zmene termínu konania tohto
zastupiteístva.

8. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú
zmluvu s nástupom od 01. júna 2019.

V Stretave, 0t. 04.2OL9
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