Obec Sedliská
Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Obec Sedliská
v zmysle § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vypisuje voľbu hlavného kontrolóra (HK)
Požadované predpoklady:
 úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru
 znalosť základných noriem samosprávy
 Za obdobie posledných 10 rokov aspoň 5 rokov praxe v oblasti ekonomiky a účtovníctva
v samospráve
 občianska bezúhonnosť
Doklady požadované k výberovému konaniu:
 písomná prihláška do výberového konania,
 profesijný životopis,
 úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 čestné vyhlásenie kandidáta, že:
 má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu + písomný súhlas kandidáta so
spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
účely voľby HK,
 nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie HK obce,
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
Pracovné podmienky:
 rozsah kontrolnej činnosti a mesačný plat v zmysle § 18d a §18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 pracovný úväzok v rozsahu 16 hodín mesačne s nástupom do práce 4.8.2020
Spôsob vykonania:
1. voľba HK obce Sedliská bude vykonaná tajným hlasovaním poslancov OZ,
2. lehota na podanie prihlášok a požadovaných dokladov k účasti na voľbe sa stanovuje do 14.7.2020 do
15.00 hod. poštou na adresu Obec Sedliská, Obecný úrad Sedliská 85, 094 09 Sedliská s vyznačením na
obálke „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“, (dôležitý je dátum na obálke).
3. predložené prihlášky vyhodnotí komisia na ochranu verejného záujmu zložená z poslancov obecného
zastupiteľstva, ktorá postúpi na voľbu HK dňa 17.7.2020 len prihlášky kandidátov, ktorí budú spĺňať
všetky stanovené podmienky a predložia s prihláškou všetky požadované doklady. Úspešným
kandidátom na voľbu HK bude Obecným úradom Sedliská zaslaná poštou pozvánka na voľbu HK.
4. Každému kandidátovi v deň konania volieb bude umožnená max. 5 minútová prezentácia v poradí
v akom boli doručené ich prihlášky na Obecný úrad Sedliská.
5. Vyhlásenie dňa konania voľby HK bude zverejnené najneskôr do 20.7.2020 na úradnej tabuli a webovej
stránke obce Sedliská (www.sedliska.sk).
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
podmienky a nepredložia požadované doklady.
Mgr. Matej Sabol - starosta obce
Vyvesené dňa: 1.7.2020
Zvesené dňa:
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Obec Sedliská
Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
a. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním na zasadnutí OZ v Sedliskách
dňa 3.8.2020
b. Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú
prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý bude mať
právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie a vlastnú prezentáciu pred
poslancami OZ v Sedliskách v časovom rozsahu maximálne 5 minút.
c. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí
d. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti
vopred písomne informovaný.
e. Na hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom.
f. Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú kandidáti
uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska a mena
a akademického titulu. Hlasovací lístok bude opatrený pečiatkou obce.
g. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať
môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží poslanec do volebnej schránky.
h. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
a) na predpísanom tlačive
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta
i.
Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané
mená sa neprihliada.
10. 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 volieb postupujú všetci
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.
k. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
- počet prítomných poslancov
- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov
- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
- výsledky voľby, resp. II. kola voľby
- meno zvoleného kandidáta

Zverejnené na www.sedliska.sk , vyvesené na úradnej tabuli. Ďalšie informácie na Obecnom úrade v
Sedliskách, tel.: 057/4476247 počas úradných hodín.
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