
OBEC POVINA
Obecný úrad Povina 155, 023 33 Povina

VYHLÁSENIE
voľby hlavného kontrolóra Obce Povina

Obecné zastupiteľstvo v Povine v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra Obce Povina a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce
Povina na deň

J,.0).. J-oló
.........................

Obecné zastupiteľstvo určilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a
náležitosti prihlášky takto:

Kvalifikačné predpoklady:
Ukončné minimálne úplné stredné vzdelanie (§ 18a ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Náležitosti písomnej prihlášky:
meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje;
profesijný životopis v štruktrúrovanej forme;
úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
kópie dokladov o absolvovani pripadného ďalšieho vzdelávania;
doklad o bezúhonnosti, t. j. vypis zregistra trestov nie starší ako tri mesiace;
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
informácia o tom.či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť, alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozomych orgánov
právnickych osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť;
súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona (č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov v zneni neskorších predpisov na deň vykonania voľby v obecnom
zastupiteľstve

Požiadavky na uchádzača:
prax vo verejnej správe alebo štátnej správe, alebo prax v ekonomickej, právnickej alebo
kontrolnej činnosti.

Lehota doručenia prihlášok:
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať najneskôr 14 dni pred dňom konania voľby, t. j.
do .:11!ri.!.:!:P.!f.:. .. 2015 do 15,30 hod.



Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné odovzdať na adresu:

Obec Povina
Obecný úrad 155
023 33 Povina

(pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky) alebo osobne do
podateľne obecného úradu do stanovenej lehoty.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označeníym "Voľba
hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ".

Otváranie obálok aJosúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov OZ
najneskôr do ..:1.c:f~ PI-r?({J. 2015, ktorá vypracuje zoznam kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra Obce Povina.

Uchádzač, ktory splnil kvalifikačné predpoklady, náležitosti prihlášky a včas podal prihlášku, bude
zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § l8a zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Uchádzačom, ktorí splnili kritériá,
Obec Povina zašle pozvánku na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dni pred jej konaním.

Vsúlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je na zvolenie hlavného kontrolóra potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov. Ak ani jeden z uchádzačov takto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na
tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v
prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb
postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa
rozhoduje žrebom.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce
dňa ..9. f.: 2015.

Margita Šplháková
starostka obce
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