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Obecné zastupiteľstvo obce Ďurčiná uznesením č. 93/2019 zo dňa 22.11.2019 podľa ustanovenia § 18a ods. 2
zákona SNR č. 369/1996 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Ďurčiná

a určuje deň konania voľby na 10. januára 2020 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ďurčiná na
Obecnom úrade v Ďurčinej o 18:00 hod.
Miesto podania prihlášky: Obec Ďurčiná, Obecný úrad Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
Termín podania prihlášky: do 27.12.2019 vrátane do 15:00 hod. (najneskôr 14 dní pre dňom konania voľby,
rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad).
Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:
- osobné údaje kandidáta: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón,
e-mail),
- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis vrátane praxe v oblasti verejnej správy, samosprávy a kontrole a znalosť legislatívy a
noriem na úrovní samosprávy,
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, 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 hlavného
kontrolóra.
- motivačný list
- čestné vyhlásenie kandidáta o pravdivosti všetkých údajov uvedených v požadovaných dokladoch.
Požadované doklady je potrebné doručiť alebo zaslať na uvedenú adresu v uzavretej obálke
s označením ,,Voľba hlavného kontrolóra obce Ďurčiná – NEOTVÁRAŤ“.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je určený na 0,09 mesačne, t.j. 13,5 hod mesačne.
V prípade zvolenia kandidáta do funkcie hlavného kontrolóra obce, sa stáva zamestnancom obce a vzťahujú sa
na neho všetky práva a povinnosti ostatného zamestnanca (zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme), nesmie podnikať ani vykonávať inú zárobkovú činnosť bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Funkcia
hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena
orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, iného zamestnanca obce (§ 18 ods. 2 zákona č.
369/1998 Zb.).
Ďalšie informácie: tel. 041/5422194
Podrobnejšie informácie na webovom sídle obce www.obecdurcina.sk (Uznesenie č.93/2019 zo dňa 22.11.2019).

V Ďurčinej, dňa 25.11.2019
Mgr. Martina Bohušová,
starostka obce
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