Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra
obce Švedlár
Obecné zastupiteľstvo obce Švedlár (ďalej len OZ) v zmysle §18a, ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o obecnom zriadení) uznesením číslo 275/2021/III. zo dňa 10.03.2021
vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra Obce Švedlár, ktorá sa uskutoční na zasadnutí OZ
28. apríla 2021 v zasadacej miestnosti starostu obce o 14:00 hod.
Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Švedlár je ustanovený
v zmysle §18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení hlasovaním poslancov OZ.
Samotnému aktu konania volieb bude predchádzať prezentácia jednotlivých
kandidátov v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na Obecný úrad vo
Švedlári. Každý kandidát má právo na vystúpenie a svoju prezentáciu pred OZ
v deň konania voľby, v max. časovom rozsahu 5 minút.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
 ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
Zákonné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
 Bezúhonnosť
Ďalšie predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
 znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti územnej
samosprávy
 prax v štátnej správe, samospráve, resp. v kontrolnej činnosti je výhodou
 znalosť práce s počítačom, ovládanie softvéru MS OFFICE – mierne
pokročilý
 zmysel pre zodpovednosť, samostatnosť, dôslednosť, flexibilita
Náležitosti písomnej prihlášky:
 meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, adresu na doručovanie
písomností, ak je iná ako adresa bydliska, kontaktné údaje uchádzača (tel.
kontakt, e-mail)
Povinné prílohy k písomnej prihláške:
 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods.
4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p., alebo výpis z registra trestov
 meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak
došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby,
ktorej sa žiadosť týka
 dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého
pobytu
 štátne občianstvo, pohlavie
 úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne
aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania alebo vzdelávacích
kurzov
 štruktúrovaný životopis



súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov na účely vykonania
voľby hlavného kontrolóra obce Švedlár v Obecnom zastupiteľstve vo
Švedlári, v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.

Ďalšie prílohy k písomnej prihláške:
 čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods.
2) zákona o obecnom zriadení
 informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky uchádzač podniká alebo
vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť
Funkčné obdobie novozvoleného hlavného kontrolóra obce Švedlár začína dňom
nástupu
do práce,
nasledujúci
deň
po skončení
funkčného
obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra obce Švedlár, t.j. dňa 29.4.2021. V zmysle
s §18a ods. 6 zákona o obecnom zriadení sa určuje rozsah výkonu funkcie
hlavného kontrolóra obce Švedlár na celé funkčné obdobie rokov 2021 – 2027:
úväzok na 35%, s náplňou kontrolnej činnosti podľa osobitných zákonov, interných
noriem, všeobecne záväzných nariadení obce Švedlár a uznesení OZ.
Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať doporučenou
zásielkou na adresu: Obecný úrad Švedlár, 053 34 Švedlár 87 alebo osobne
do podateľne Obecného úradu v zalepenej obálke s označením: „VOĽBA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ!“. Termín podania prihlášok je
do 14. apríla 2021 do 17:00 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou).
Otváranie obálok s prihláškami, posúdenie splnenia náležitostí prihlášok,
požadovaných príloh a kvalifikačných predpokladov jednotlivých uchádzačov
vykoná komisia zložená z členov Obecnej rady obce Švedlár na svojom zasadnutí
dňa 19.04.2021.
Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý splní kvalifikačné
predpoklady, náležitosti a povinné prílohy písomnej prihlášky a včas podal
písomnú prihlášku a z obcou zabezpečeného výpisu z registra trestov vydaného
Generálnou prokuratúrou SR bude vyplývať, že je bezúhonnou osobou v zmysle
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p., bude
zaradený do voľby hlavného kontrolóra obce Švedlár a bude Obecným úradom vo
Švedlári pozvaný na zasadnutie OZ dňa 28.04.2021. Uchádzači budú pozvaní
elektronickou poštou a zároveň im bude zaslaná písomná pozvánka formou
doporučenej zásielky na nimi uvedenú adresu na doručovanie písomností
najneskôr 7 dní pred konaním voľby, t.j. 21.04.2021.
Plat hlavného kontrolóra je určený podľa § 18c zákona o obecnom zriadení.
Vo Švedlári dňa: 11.03.2021

Vladimír Končík
starosta obce Švedlár

